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enTable of ContentsenInstruction for Use

Safety and warning 
information

Before you switch ON the 
appliance

Please read the operating and 
installation instructions carefully! 

They contain important information 
on how to install, use and maintain 
the appliance.

The manufacturer is not liable if you fail 
to comply with the instructions and 
warnings. Retain all documents for 

subsequent use or for the next owner.

Technical safety

This appliance contains a small quantity 

of environmentally-friendly but flammable 
R600a refrigerant. Ensure that the tubing 
of the refrigerant circuit is not damaged 

during transportation and installation. 
Leaking refrigerant may cause eye 
injuries or ignite.

If damage has occurred

■ Keep naked flames and/or ignition 
sources away from the appliance,

■ thoroughly ventilate the room for 
several minutes,

■ switch off the appliance and pull out 

the mains plug,

■ inform customer service.

The more refrigerant an appliance 

contains, the larger the room must be in 
which the appliance is situated. Leaking 
refrigerant can form a flammable gas-air 

mixture in rooms which are too small. 
The room must be at least 1 m³ per 8 g 
of refrigerant. The amount of refrigerant 

in your appliance is indicated on the 
rating plate inside the appliance.

If the power cord of this appliance 
is damaged, it must be replaced by 

the manufacturer, customer service or 
a similarly qualified person. Improper 
installations and repairs may put the user 

at considerable risk.

Repairs may be performed by 
the manufacturer, customer service 

or a similarly qualified person only.

Only original parts supplied by the 
manufacturer may be used. The 

manufacturer guarantees that only these 
parts satisfy the safety requirements.

A extension cable may be purchased 

from customer service only.

Important information when 
using the appliance

■ Never use electrical appliances inside 

the appliance (e.g. heater, electric 
ice maker, etc.). Risk of explosion!

■ Never use a steam cleaner to defrost 

or clean the appliance! The steam 
may penetrate electrical parts 
and cause a short-circuit. Risk of 

electric shock!

■ Do not use pointed or sharp-edged 
implements to remove frost or layers 

of ice. You could damage 
the refrigerant tubing. Leaking 
refrigerant may ignite or cause eye 

injuries. 

■ Do not store products which contain 

flammable propellants (e.g. spray 
cans) or explosive substances 
in the appliance. Risk of explosion!

■ Do not stand or support 
yourself on the base, drawers 
or doors, etc.
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■ Before defrosting and cleaning 
the appliance, pull out the mains plug 

or switch off the fuse. 
Do not pull out the mains plug 
by tugging the cable.

■ Bottles which contain a high 
percentage of alcohol must be sealed 
and stored in an upright position.

■ Keep plastic parts and the door seal 
free of oil and grease. Otherwise, 
parts and door seal will become 

porous.

■ Never cover or block the ventilation 
openings for the appliance.

■ People (childern incl.) who have 
limited physical, sensory or mental 
abilities or inadequate knowledge 

must not use this appliance unless 
they are supervised or given 
meticulous instructions.

■ Do not store bottled or canned drinks 
(especially carbonated drinks) 
in the freezer compartment. 

Bottles and cans may explode!

■ Never put frozen food straight 
from the freezer compartment 

into your mouth. 
Risk of low-temperature burns!

■ Avoid prolonged touching of frozen 

food, ice or the evaporator pipes, etc. 
Risk of low-temperature burns!

Children in the household

■ Keep children away from packaging 
and its parts. 
Danger of suffocation from folding 

cartons and plastic film!

■ Do not allow children to play with 
the appliance!

■ If the appliance features a lock:  
keep the key out of the reach 
of children!

General regulations

The appliance is suitable

■ for refrigerating and freezing food,

■ for making ice.

This appliance is intended for use in 
the home and the home environment.

The appliance is suppressed according 
to EU Directive 2004/108/EC.

The refrigeration circuit has been 

checked for leaks.

This product complies with the relevant 
safety regulations for electrical 

appliances (EN 60335-2-24).
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Information concerning 
disposal

* Disposal of packaging

The packaging protects your appliance 

from damage during transit. All utilised 
materials are environmentally safe and 
recyclable. Please help us by disposing 

of the packaging in an environmentally 
friendly manner.

Please ask your dealer or inquire at your 

local authority about current means of 
disposal.

* Disposal of your old 
appliance

Old appliances are not worthless 

rubbish! Valuable raw materials can be 
reclaimed by recycling old appliances.

ã=Warning

Redundant appliances

1. Pull out the mains plug.

2. Cut off the power cord and discard 
with the mains plug.

3. Do not take out the trays 

and receptacles: children are 
therefore prevented from climbing in!

4. Do not allow children to play with 

the appliance once it has spent its 
useful life. Danger of suffocation!

Refrigerators contain refrigerant 

and gases in the insulation. Refrigerant 
and gases must be disposed 
of professionally. Ensure that tubing 

of the refrigerant circuit is not damaged 
prior to proper disposal. 

Scope of delivery
After unpacking all parts, check for any 

damage in transit.

If you have any complaints, please 
contact the dealer from whom you 

purchased the appliance or our 
customer service.

The delivery consists of the following 

parts:

■ Free-standing appliance

■ Interior fittings (depending on model)

■ Bag containing installation materials

■ Operating instructions

■ Installation manual

■ Customer service booklet

■ Warranty enclosure

■ Information on the energy 

consumption and noises

This appliance is identified 
according to the European 

guideline 2012/19/EC on waste 
electrical and electronic 

equipment – WEEE. The directive 
specifies the framework for an 
EU-wide valid return and re-use 

of old appliances.

�
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Ambient temperature 
and ventilation

Ambient temperature

The appliance is designed for a specific 

climate class. Depending on the climate 
class, the appliance can be operated 
at the following temperatures.

The climate class can be found on 
the rating plate. Fig. /

Note

The appliance is fully functional within 
the room temperature limits 
of the indicated climatic class. 

If an appliance of climatic class SN 
is operated at colder room temperatures, 

the appliance will not be damaged up to 
a temperature of +5 °C.

Ventilation

Fig. 3

The air on the rear panel and on the side 
panels of the appliance heats up. 

Conduction of the heated air must 
not be obstructed. Otherwise, 
the refrigerating unit must work harder. 

This increases power consumption. 
Therefore: Never cover or block 
the ventilation openings!

Connecting 
the appliance
After installing the appliance, wait at least 
1 hour until the appliance is switched on. 

During transportation the oil in 
the compressor may have flowed into 
the refrigeration system.

Before switching on the appliance 
for the first time, clean the interior of 
the appliance (see chapter “Cleaning 

the appliance”).

Electrical connection

The socket must be near the appliance 

and also freely accessible following 
installation of the appliance. 

The appliance complies with the 

protection class I. Connect the appliance 
to 220–240 V/50 Hz alternating current 
via a correctly installed socket with 

protective conductor. The socket must 
be fused with a 10 to 16 A fuse.

For appliances operated in non-

European countries, check whether 
the stated voltage and current type 
match the values of your mains supply. 

This information can be found on 
the rating plate. Fig. / 

ã=Warning

Never connect the appliance 

to electronic energy saver plugs.

Our appliances can be used with mains 
and sine-controlled inverters. Mains-

controlled inverters are used 
for photovoltaic systems which 
are connected directly to the national 

grid. Sine-controlled inverters must be 
used for isolated applications (e.g. on 
ships or in mountain lodges) which are 

not connected directly to the national 
grid.

Climate class Permitted ambient 
temperature

SN +10 °C to 32 °C

N +16 °C to 32 °C

ST +16 °C to 38 °C

T +16 °C to 43 °C
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Getting to know your 
appliance

Please fold out the illustrated last page. 
These operating instructions refer 
to several models.

The features of the models may vary.

The diagrams may differ.

Fig. 1

* Not all models.

1-10 Controls

11 Light switch for freezer 
compartment

12 On/Off button

13 Fast freezer compartment

14 Light (LED)

15 Light switch for refrigerator 

compartment

16 Extendable glass shelf

17 Air outlet opening

18 Shelf in the refrigerator 

compartment

19 Cold storage compartment

20 Vegetable container

21 Ventilation opening

22 Height-adjustable feet

23 Door shelf

24 Ice maker

25 Ice cube container

26 Butter and cheese compartment

27 Egg rack

28* Door container

29 Door shelf

30 Bottle holder

31 Shelf for large bottles

A Freezer compartment

B Refrigerator compartment
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Controls

Fig. 2

Switching 
the appliance on
1. Press the On/Off button 1/12. 

Warning signal is emitted.

2. Press the alarm button 2/5. 

Warning signal stops.

The alarm button 2/5 remains lit until 
the set temperature has been reached.

The factory has recommended 
the following temperatures:

■ Refrigerator compartment: +4 °C

■ Freezer compartment:  –18 °C

Operating tips

■ When the appliance has been 
switched on, it may take several hours 

until the set temperatures have been 
reached.

■ The fully automatic NoFrost system 

ensures that the freezer compartment 
remains free of ice. Defrosting is no 
longer required.

■ The sides of the housing are 
sometimes heated slightly. 
This prevents condensation 

in the area of the door seal.

■ If the freezer compartment door 
cannot be immediately re-opened after 

it has been closed, wait until the 
resulting low pressure has equalised.

1 Temperature display freezer 
compartment 
The numbers correspond 
to the set freezer compartment 

temperatures in °C.

2 Display super freezing 

Illuminates when super freezing 
is on.

3 Temperature display refrigerator 
compartment

The numbers correspond 

to the set refrigerator 
compartment temperatures in °C.

4 Super cooling indicator

illuminates when “super cooling” 
is on.

5 Alarm button 
Used to switch off the warning 
signal, see chapter “Alarm 

function”.

6 Energy saving mode display 
It is lit when the appliance 

is not in use.

7 Temperature selection buttons 
freezer compartment

These buttons set 
the temperature in the freezer 

compartment.

8 “Super” button (freezer 
compartment)

Switches super freezing 
on and off.

9 Temperature selection buttons 
refrigerator compartment

These buttons set 

the temperature in the refrigerator 
compartment.

10 “Super” button refrigerator 
compartment 
Switches super cooling on 
and off.
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Setting 
the temperature
Fig. 2

Refrigerator compartment

The temperature can be set from +2 °C 
to +8 °C.

Keep pressing temperature setting 

button 9 until the required refrigerator 
compartment temperature is set. 

The value last selected is saved. 

The set temperature is indicated 
on temperature display 3.

We recommend a factory setting 

of +4 °C in the refrigerator compartment.

Perishable food should not be stored 
above +4 °C.

Freezer compartment

The temperature can be set from -16 °C 
to -24 °C.

Keep pressing temperature setting 
button 7 until the required freezer 
compartment temperature is set. 

The value last selected is saved. 
The set temperature is indicated 
on temperature display 1.

Energy saving mode
When the appliance is not used, 
the display on the controls switches 
to energy saving mode.

■ Energy saving mode display, Fig. 2/6, 
illuminates. 

■ The luminosity of the temperature 

displays is reduced.

■ When the “Super” function is switched 
on, the corresponding super display 

is lit (Super cooling display, Fig. 2/4 
or Super freezing display, Fig. 2/2).

As soon as you operate the appliance, 

e.g. open door or press any button, 
the display switches to normal 
illumination.
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Alarm function
In the following cases an alarm may be 
actuated.

Door alarm

The door alarm (continuous sound) 
switches on and the “alarm” display 2/5 
is lit, if the appliance door is open for 

longer than one minute. Close the door 
or press any button to switch the door 
alarm off again.

Temperature alarm

The temperature alarm switches on 
if the freezer compartment is too warm 

and the frozen food is at risk of thawing.

The temperature display 1 flashes 
and the alarm button 5 is lit.

When the alarm button 5 is pressed, 
the temperature display 1 indicates for 
five seconds the warmest temperature 

reached in the freezer compartment.

Then this value is deleted and 
the temperature display 1 indicates 

the set temperature.

The alarm may switch on without any risk 
to the frozen food

■ when the appliance is switched on,

■ when large quantities of fresh food are 
placed in the appliance,

■ if the freezer compartment door 
is open too long.

Note

Do not refreeze thawing or thawed food. 
Only ready meals (boiled or fried) may 
be refrozen.

No longer store the frozen produce for 
the max. storage period.

Switching off the alarm 

Fig. 2 
Press the alarm button 5 to switch off 
the warning signal.

Usable capacity
Information on the usable capacity can 
be found inside your appliance on 
the rating plate. Fig. /

Fully utilising the freezer 
volume

The maximum amount of food can be 
placed in the freezer by removing 
the following fittings.

Removing the fittings

■ The door shelf can be taken out. 
Fig. 4

■ If appliances feature an ice maker, 
the latter can be taken out. Fig. 5
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Refrigerator 
compartment
The refrigerator compartment is the ideal 
storage location for ready meals, cakes 

and pastries, preserved food, condensed 
milk, hard cheese, fruit and vegetables 
sensitive to cold.

Note when loading products

Wrap or cover food before placing 
in the appliance. This will retain 

the aroma, colour and freshness 
of the food. In addition, flavours will 
not be transferred between foods 

and the plastic parts will not become 
discoloured.

Note

Avoid contact between food and rear 
panel. Otherwise the air circulation will 

be impaired.

Food or packaging could freeze 
to the rear panel.

Note the chill zones 
in the refrigerator 
compartment

The air circulation in the refrigerator 
compartment creates different chill 
zones:

■ Coldest zone 
is on the rear panel inside 
the appliance and on the cold storage 

compartment. Fig. 1/19

Note

Store perishable food e.g. fish, 
sausage, meat in the coldest zones.

■ Warmest zone 

is at the very top of the door. 

Note

Store e.g. hard cheese and butter 
in the warmest zone. Cheese can then 
continue to release its flavour and the 

butter will still be easy to spread.
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Vegetable container with 
humidity controller

Fig. 7

The vegetable container is the optimum 

storage location for fresh fruit and 
vegetables. A humidity controller and 
a special seal can be used to adjust the 

air humidity in the vegetable container. 
This allows fresh fruit and vegetables 
to be stored twice as long as with 

conventional storage. 

The air humidity in the vegetable 
container can be set according to the 

type and amount of products to be 
stored:

■ Mainly fruit as well as for a large load 

– lower air humidity

■ Mainly vegetables as well as for 
a mixed load or small load – higher air 

humidity

Notes

■ Fruit sensitive to cold (e.g. pineapple, 
banana, papaya and citrus fruit) and 
vegetables sensitive to cold (e.g. 

aubergines, cucumbers, zucchini, 
peppers, tomatoes and potatoes) 
should be stored outside 

the refrigerator at temperatures 
of approx. +8 °C to +12 °C for 
optimum preservation of quality and 

flavour.

■ Condensation may form in the 
vegetable container depending on 

the type and quantity of products 
stored. Remove condensation with 

a dry cloth and adjust air humidity 
in the vegetable container with 
the humidity controller.

Super cooling
Super cooling sets the refrigerator 
temperature to the coldest temperature 
setting for approx. 6 hours. Then 

the appliance automatically switches 
to the temperature set prior to super 
cooling mode.

Switch on super cooling mode, e.g.

■ before placing large quantities of food 
in the refrigerator compartment.

■ for the fast cooling of drinks.

Switching on and off

Fig. 2

Press “super” button 10.

The button is lit when super cooling 
is switched on.

Freezer compartment

Use the freezer compartment

■ To store deep-frozen food.

■ To make ice cubes.

■ To freeze food.

Note

Ensure that the freezer compartment 
door has been closed properly. 

If the door is open, the frozen food will 
thaw. The freezer compartment will 
become covered in thick ice. 

Also: waste of energy due to high power 
consumption!
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Max. freezing capacity
Information about the max. freezing 
capacity within 24 hours can be found 
on the rating plate. Fig. /

Freezing and storing 
food

Purchasing frozen food

■ Packaging must not be damaged.

■ Use by the “use by” date.

■ Temperature in the supermarket 

freezer must be -18 °C or lower.

■ If possible, transport deep-frozen food 
in an insulated bag and place quickly 

in the freezer compartment.

Note when loading products

Freeze large quantities of food in the fast 

freezer compartment where food freezes 
particularly quickly and therefore also 
gently.

Food which is already frozen must not 
come into contact with the food which 
is to be frozen.

Freezing fresh food
Freeze fresh and undamaged food only.

To retain the best possible nutritional 
value, flavour and colour, vegetables 

should be blanched before freezing. 
Aubergines, peppers, zucchini and 
asparagus do not require blanching.

Literature on freezing and blanching 
can be found in bookshops.

Note

Keep food which is to be frozen away 
from food which is already frozen.

■ The following foods are suitable for 
freezing: 
Cakes and pastries, fish and seafood, 

meat, game, poultry, vegetables, fruit, 
herbs, eggs without shells, dairy 
products such as cheese, butter and 

quark, ready meals and leftovers such 
as soups, stews, cooked meat and 
fish, potato dishes, soufflés and 

desserts.

■ The following foods are not suitable 
for freezing: 

Types of vegetables, which are usually 
consumed raw, such as lettuce or 
radishes, eggs in shells, grapes, 

whole apples, pears and peaches, 
hard-boiled eggs, yoghurt, soured 
milk, sour cream, crème fraîche and 

mayonnaise.
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Packing frozen food

To prevent food from losing its flavour 
or drying out, place in airtight containers.

1. Place food in packaging.

2. Remove air.

3. Seal the wrapping.

4. Label packaging with contents 

and date of freezing.

Suitable packaging:
Plastic film, tubular film 

made of polyethylene, aluminium foil, 
freezer containers. 
These products are available 

from specialist outlets.

Unsuitable packaging:
Wrapping paper, greaseproof paper, 
cellophane, bin liners and used 

shopping bags.

Items suitable for sealing packaged 
food:
Rubber bands, plastic clips, string, 

cold-resistant adhesive tape, etc.

Bags and tubular film 
made of polyethylene can be sealed 

with a film heat sealer.

Shelf life of frozen food

Storage duration depends on the type 

of food.

At a temperature of -18 °C:

■ Fish, sausage, ready meals and cakes 

and pastries:

up to 6 months

■ Cheese, poultry and meat:

up to 8 months

■ Vegetables and fruit:

up to 12 months

Super freezing
Food should be frozen solid as quickly 
as possible in order to retain vitamins, 
nutritional value, appearance and flavour.

Several hours before placing fresh food 
in the freezer compartment, switch on 
super freezing to prevent an unwanted 

temperature rise. 

As a rule, 4-6 hours is adequate.

This appliance runs constantly 

and the freezer compartment drops 
to a very low temperature.

If the max. freezing capacity is to be 

used, super freezing must be switched 
on for 24 hours before the fresh produce 
is placed in the freezer compartment.

Smaller quantities of food (up to 2 kg) 
can be frozen without “super freezing”.

Note

When super freezing is switched on, 
increased operating noises may occur.

Switching on and off

Fig. 2

Press “super” button 8.

If the super freezing has been switched 
on the button is lit.

Super freezing automatically switches off 

after approx. 2½ days.
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Thawing frozen food
Depending on the type and application, 
select one of the following options:

■ at room temperature

■ in the refrigerator

■ in an electric oven, with/without fan 
assisted hot-air

■ in the microwave

ã=Caution

Do not refreeze thawing or thawed food. 
Only ready meals (boiled or fried) may 

be refrozen.

No longer store the frozen produce for 
the max. storage period.

Interior fittings
You can reposition the shelves inside 
the appliance and the door shelves as 
required: 

■ Pull shelf forwards, lower and swing 
out to the side.

■ Raise the door shelf and remove. 

Fig. 4

Special features

(not all models)

Taking out the extendable glass shelf
Fig. 1/16 
The glass shelf can be removed for 
cleaning. To do this, pull out shelf, 

lift at the front and take out.

Bottle shelf
Fig. 6 A/B 
Bottles can be stored securely on 

the bottle shelf.

Cold storage compartment
Fig. 1/19 
The cold storage compartment has lower 

temperatures than the refrigerator 
compartment. Even temperatures below 
0 °C may occur.

Ideal for storing fish, meat and sausage. 
Not suitable for lettuce and vegetables 
and produce sensitive to cold.

Drawer insert
Fig. 9 
The insert can be taken out.

Door container
Fig. 1/28* 

Ideal for the storage of sweets, 
spices and dressings.

Bottle holder
Fig. 1/30 

The bottle holder prevents bottles from 
falling over when the door is opened 
and closed.
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Ice maker
Fig. 8

1. Take out water container and fill with 
water up to the mark.

2. Carefully empty water into the storage 

container via the filler opening. Ensure 
that the water does not run into or 
splash onto the storage container. 

Otherwise, ice cubes could freeze 
to each other or to the container.

3. When the ice cubes are frozen, 

press lever down and release.  
The ice cubes loosen and fall into 
the storage container.

4. Remove ice cubes from the storage 
container. The ice cubes should be 
removed regularly from the storage 

container to prevent them from 
freezing to each other.

Drawer for sausage and cheese
Fig. . 
The drawer can be removed for adding 
and removing food. Lift the drawer 

and pull out. The drawer holder 
can be adjusted.

Sticker “OK”
(not all models)

The “OK” temperature monitor 
can be used to determine temperatures 
below +4 °C. Gradually reduce 

the temperature if the sticker 
does not indicate “OK”.

Note

When the appliance is switched on, 
it may take 12 hours until 

the temperature is reached.

Correct setting

Switching off and 
disconnecting the 
appliance

Switching off the appliance

Fig. 1

Press the On/Off button 12. 
Refrigerating unit and light switch off.

Disconnecting the appliance

If you do not use the appliance 

for a prolonged period:

1. Switch off the appliance.

2. Pull out mains plug or switch off fuse.

3. Clean the appliance.

4. Leave the appliance door open.

Defrosting

Refrigerator compartment

Defrosting is actuated automatically.

The condensation runs through 
the drainage hole into an evaporation 

pan on the rear of the appliance.

Freezer compartment

The fully automatic NoFrost system 

ensures that the freezer compartment 
remains free of ice. Defrosting is no 
longer required.
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Cleaning the appliance

ã=Caution

■ Do not use abrasive, chloride or acidic 
cleaning agents or solvents.

■ Do not use scouring or abrasive 
sponges. 

The metallic surfaces could corrode.

■ Never clean shelves and containers 
in the dishwasher.

The parts may become deformed!

Water used for cleaning must not drip 
into the

■ slots in the front base area in 

the freezer compartment,

■ controls,

■ and light.

Proceed as follows:

1. Before cleaning: Switch the appliance 

off.

2. Pull out mains plug or switch off fuse.

3. Take out the frozen food and store 

in a cool location. Place the ice pack 
(if enclosed) on the food.

4. Clean the appliance with a soft cloth, 

lukewarm water and a little pH neutral 
washing-up liquid. The rinsing water 
must not run into the light.

5. Wipe the door seal with clear water 
only and then wipe dry thoroughly.

6. After cleaning reconnect and switch 

the appliance back on.

7. Put the frozen food back in the freezer 
compartment.

Interior fittings

All variable parts of the appliance 

can be taken out for cleaning.

Take out glass shelves
Pull the glass shelves forwards and take 
out.

Take out shelves in the door
Fig. 4

Lift shelves upwards and take out.

Taking glass shelf out of chiller 
compartment
Fig. *

Press the holder upwards and take out 
the glass shelf.

Note

Do not clean glass shelf of the cold 

storage compartment under running 
water.

Drawers in the refrigerator 
compartment
Fig. ,

Pull out the drawer all the way, lift up 
and remove.

To insert drawer, place the drawer 
on the telescopic rails and push into 
the appliance. Attach the drawer by 

pressing it down.

Note

Before the vegetable drawer can be 
taken out, the glass shelf above must be 
taken out.

Taking out glass shelf above vegetable 
container
Fig. +

The glass shelf can be taken out and 
disassembled for cleaning.

Note

Before taking out the glass shelf, 
pull out vegetable container.
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Light (LED)
Your appliance features a maintenance-
free LED light.

These lights may be repaired 

by customer service or authorised 
technicians only.

Tips for saving energy
■ Install the appliance in a dry, well 

ventilated room! The appliance should 
not be installed in direct sunlight 
or near a heat source (e.g. radiator, 

cooker).

If required, use an insulating plate.

■ Allow warm food and drinks to cool 

down before placing in the appliance.

■ Thaw frozen food in the refrigerator 
compartment and use the low 

temperature of the frozen food to cool 
refrigerated food.

■ Open the appliance as briefly as 

possible.

■ Occasionally clean the rear 
of the appliance to prevent an 

increased power consumption. 

■ If available:  
Fit wall spacers to obtain the indicated 

energy rating of the appliance (see 
Installation instructions). A reduced 
wall gap will not restrict the function 

of the appliance. The energy rating 
may then increase slightly. The gap 
of 75 mm must not be exceeded.

■ The arrangement of the fittings does 
not affect the energy rating of the 
appliance.

Operating noises

Quite normal noises

Droning
Motors are running (e.g. refrigerating 

units, fan).

Bubbling, humming or gurgling noises
Refrigerant is flowing through the tubing.

Clicking
Motor, switches or solenoid valves are 

switching on/off.

Cracking
Automatic defrosting is running. 

Preventing noises

The appliance is not level
Please align the appliance with a spirit 
level. Use the height-adjustable feet 

or place packing underneath them.

The appliance is not free-standing
Please move the appliance away 
from adjacent units or appliances.

Containers or storage areas wobble 
or stick
Please check the removable parts 
and re-insert them correctly if required.

Bottles or receptacles are touching 
each other
Move the bottles or receptacles slightly 
away from each other.
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Eliminating minor faults yourself
Before you call customer service:

Please check whether you can eliminate the fault yourself based on the following 
information.

Customer service will charge you for advice – even if the appliance is still under 

guarantee!

Fault Possible cause Remedial action

Temperature differs greatly 

from the set value.

In some cases it is adequate to switch off 

the appliance for 5 minutes.

If the temperature is too high wait a few hours 

and check whether the temperature has 

approached the set value.

If the temperature is too low check 

the temperature again the next day.

The light does not function. The LED light is defective. See chapter “Light (LED)” section.

Appliance was open 

too long.

Light is switched off after 

approx. 10 min.

When the appliance is closed and opened, 

the light is on again.

Controls have reduced 

luminosity.

When the appliance is not 

used for some time, 

the display on the fascia 

switches to energy saving 

mode.

As soon as the appliance is again used, e.g. 

the door is opened, the display switches back 

to normal illumination.

Displays do not illuminate. Power failure; the fuse has 

been switched off; the mains 

plug has not been inserted 

properly.

Connect mains plug. Check whether the power 

is on, check the fuses.
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Fault Possible cause Remedial action

Warning signal sounds.

The alarm button is lit. 

Fig.2/5

Fault – the freezer 

compartment is too warm!

To switch off the warning signal, 

press the alarm button 5. 

Appliance is open. Close the appliance.

Ventilation openings have 

been covered.

Ensure that there is adequate ventilation.

Too much food was placed in 

the freezer compartment at 

once.

Do not exceed max. freezing capacity.

When the fault has been eliminated, the alarm 

button goes out shortly afterwards.

The temperature 

in the freezer compartment 

is too warm.

Appliance opened 

frequently.

Do not open the appliance unnecessarily.

The ventilation openings 

have been covered.

Remove obstacles.

Large quantities of fresh 

food are being frozen.

Do not exceed max. freezing capacity.

Freezer compartment door 

was open for a long time; 

temperature is no longer 

reached.

The evaporator (refrigeration 

generator) in the NoFrost 

system is covered in thick ice 

and can no 

longer be defrosted fully 

automatically.

To defrost the evaporator, remove the frozen 

food with the compartments, insulate well 

and store in a cool location.

Switch off the appliance and move it away 

from the wall. Leave the appliance door open.

After approx. 20 min. the condensation begins 

to run into the evaporation pan, 

at the rear of the appliance. Fig.-

To prevent the evaporation pan 

from overflowing in this case, 

mop up the condensation with a sponge.

The evaporator is defrosted when the water 

stops running into the evaporation pan. 

Clean the interior. Switch the appliance 

back on again.
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Customer service
Your local customer service 
can be found in the telephone directory 
or in the customer-service index. Please 

provide customer service 
with the appliance product number 
(E-Nr.) and production number (FD).

These specifications 
can be found on the rating plate. Fig. /

To prevent unnecessary call-outs, please 

assist customer service by quoting 
the product and production numbers. 
This will save you additional costs.

Repair order and advice 
on faults

Contact information for all countries can 
be found on the enclosed customer 

service list.

 

GB 0844 892 8979 Calls from a BT 

landline will be 

charged at up to 

3 pence per minute. 

A call set-up fee of 

up to 6 pence may 

apply.

IE 01450 2655 0.03 € per minute 

at peak. Off peak 

0.0088 € per 

minute.

US 800 944 2904 toll-free
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ruCoдepжaниeru┣╈c̈ py╅〈╃｠ ╊o 】╅c╊╆yäa〈╃╃

У┰a┭a┳┮╅ 
┵o ┧e┭o┵ac┳oc┸┮ 
┮ ┵pe┪y┵pe┬┪e┳┮╅

┕pe┬┪e ┽e┲ ┨┨ec┸┮ ┵p┮┧op 
┨ ╃┰c┵┱ya┸a┼┮╄
B╈╃╇a¨e╆【╈o ╊po〉¨╃¨e ╃╈c¨py╅〈╃‒ 

╊o ╇o╈¨a╁y ╃ 】╅c╊╆ya¨a〈╃╃! B ╈e╄ 
co┿ep╁╃¨c｠ ┽a╁╈a｠ ╃╈[op╇a〈╃｠ 
╊o yc¨a╈o┽╅e, ╃c╊o╆【╂o┽a╈╃‒ 

╃ ¨ex╈╃〉ec╅o╇y o┼c╆y╁╃┽a╈╃‒ 
╊p╃┼opa.

┣╂┾o¨o┽╃¨e╆【 ╈e ╈ece¨ ╈╃╅a╅o╄ 

o¨┽e¨c¨┽e╈╈oc¨╃ ╂a ╊oc╆e┿c¨┽╃｠, 
ec╆╃ B』 ╈e co┼╆‒┿a╆╃ y╅a╂a╈╃｠ 
╃ ╊pe┿y╊pe╁┿e╈╃｠, ╊p╃┽e┿e╈╈』e 

┽ ╃╈c¨py╅〈╃╃ ╊o 】╅c╊╆ya¨a〈╃╃. 
Coxpa╈╃¨e ┽c‒ ┿o╅y╇e╈¨a〈╃‒ ┿╆｠ 
╊o╂┿╈e╄《e┾o ╃c╊o╆【╂o┽a╈╃｠ ╃╆╃ ┿╆｠ 

╊epe┿a〉╃ ee c╆e┿y‒》e╇y ┽╆a┿e╆【〈y 
╊p╃┼opa.

Tex┳┮┽ec┰a╅ ┧e┭o┵ac┳oc┸╂
┝ ┼』¨╉┽╉╇ ╊╋╃┼╉╋╀ ′╉┿╀╋╁╃¨′｠ 
╈╀╂╈┻〉╃¨╀╆【╈╉╀ ╅╉╆╃〉╀′¨┽╉ 
】╅╉╆╉┾╃〉╀′╅╃ 〉╃′¨╉┾╉, ╈╉ 

┽╉′╊╆┻╇╀╈｠‒》╀┾╉′｠ ]╆┻┿┻┾╀╈¨┻ 
R600┻. ┪poc╆e┿╃¨e, ╊o╁a╆y╄c¨a, 〉¨o┼』 
╊p╃ ¨pa╈c╊op¨╃po┽╅e ╃╆╃ yc¨a╈o┽╅e 

┼』¨o┽o┾o ╊p╃┼opa ╈e ┼』╆╃ 
╊o┽pe╁┿e╈』 ¨py┼╅╃ ╅o╈¨ypa, 
╊o ╅o¨opo╇y 〈╃p╅y╆╃pye¨ x╆a┿a┾e╈¨. 
├╋』╂┾╃ ]╆┻┿┻┾╀╈¨┻ ╇╉┾‶¨ 
┽╉′╊╆┻╇╀╈╃¨【′｠ ╃╆╃, ╊╉╊┻┽ ┽ ┾╆┻╂┻, 
╊╋╃┽╀′¨╃ ╅ ╃] ╊╉╋┻╁╀╈╃‒.

┪p╃ ╊o┽pe╁┿e╈╃｠x:

■ He ╊o┿xo┿╃¨e ┼╆╃╂╅o ╅ ┼』¨o┽o╇y 
╊p╃┼opy c o¨╅p』¨』╇ ╊╆a╇e╈e╇ ╃╆╃ 

╅a╅╃╇╃-╆╃┼o ╃╈』╇╃ ╃c¨o〉╈╃╅a╇╃ 
┽oc╊╆a╇e╈e╈╃｠,

■ xopo《o ╊po┽e¨p╃¨e ╊o╇e》e╈╃e 
┽ ¨e〉e╈╃e ╈ec╅o╆【╅╃x ╇╃╈y¨,

■ ┽』╅╆‒〉╃¨e xo╆o┿╃╆【╈╃╅ ╃ ╃╂┽╆e╅╃¨e 
┽╃╆╅y ╃╂ po╂e¨╅╃,

■ coo┼》╃¨e o ╊o┽pe╁┿e╈╃｠x 

┽ cep┽╃c╈y‒ c╆y╁┼y.

┲e╇ ┼o╆【《ee ╅o╆╃〉ec¨┽o x╆a┿a┾e╈¨a 
co┿ep╁╃¨c｠ ┽ ┼』¨o┽o╇ ╊p╃┼ope, 

¨e╇ ┼o╆【《e ┿o╆╁╈o ┼』¨【 ╊o╇e》e╈╃e, 
┽ ╅o¨opo╇ o╈ yc¨a╈o┽╆e╈. B c╆╃《╅o╇ 
╇a╆e╈【╅╃x ╊o╇e》e╈╃｠x ╊p╃ y¨e〉╅e 

x╆a┿a┾e╈¨a ╇o╁e¨ o┼pa╂o┽a¨【c｠ 
┾op‒〉a｠ c╇ec【 ╊apo┽ x╆a┿a┾e╈¨a 
c ┽o╂┿yxo╇. 

Ha ╅a╁┿』e 8 ┾ x╆a┿a┾e╈¨a ┿o╆╁e╈ 
╊p╃xo┿╃¨【c｠ ╅a╅ ╇╃╈╃╇y╇ 1 ╇³ 
╊o╇e》e╈╃｠. Ko╆╃〉ec¨┽o x╆a┿a┾e╈¨a, 

co┿ep╁a》eec｠ ┽ Ba《e╇ ┼』¨o┽o╇ 
╊p╃┼ope, ╊p╃┽e┿e╈o ┽ [╃p╇e╈╈o╄ 
¨a┼╆╃〉╅e, pac╊o╆o╁e╈╈o╄ ┽╈y¨p╃ 

┼』¨o┽o┾o ╊p╃┼opa.

┝ ′╆‶〉┻╀ ╊╉┽╋╀╁┿╀╈╃｠ ′╀¨╀┽╉╄ 《╈‶╋ 
┿┻╈╈╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ ╂┻╇╀╈｠╀¨′｠ 

╃╂┾╉¨╉┽╃¨╀╆╀╇, ′╀╋┽╃′╈╉╄ ′╆‶╁┼╉╄ ╃╆╃ 
′╊╀〈╃┻╆╃′¨╉╇ ′ ′╉╉¨┽╀¨′¨┽‶‒》╀╄ 
╅┽┻╆╃[╃╅┻〈╃╀╄. ┨╀╅┽┻╆╃[╃〈╃╋╉┽┻╈╈╉ 

┽』╊╉╆╈╀╈╈』╀ ‶′¨┻╈╉┽╅┻ ╃ ╋╀╇╉╈¨ 
┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ ╇╉┾‶¨ ╊╋╀┽╋┻¨╃¨【 
╀┾╉ ┽ ╃′¨╉〉╈╃╅ ′╀╋【╀╂╈╉╄ ╉╊┻′╈╉′¨╃ 

┿╆｠ ╊╉╆【╂╉┽┻¨╀╆｠.

┫╀╇╉╈¨ ╊╋╉╃╂┽╉┿╃¨′｠ ¨╉╆【╅╉ 
╃╂┾╉¨╉┽╃¨╀╆╀╇, ′╀╋┽╃′╈╉╄ ′╆‶╁┼╉╄ ╃╆╃ 

′╊╀〈╃┻╆╃′¨╉╇ ′ ′╉╉¨┽╀¨′¨┽‶‒》╀╄ 
╅┽┻╆╃[╃╅┻〈╃╀╄.

┫┻╂╋╀《┻╀¨′｠ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 ¨╉╆【╅╉ 

╉╋╃┾╃╈┻╆【╈』╀ ╂┻╊〉┻′¨╃ ╃╂┾╉¨╉┽╃¨╀╆｠. 
┭╉╆【╅╉ ┽ ╉¨╈╉《╀╈╃╃ 】¨╃] ┿╀¨┻╆╀╄ 

╃╂┾╉¨╉┽╃¨╀╆【 ┾┻╋┻╈¨╃╋‶╀¨, 〉¨╉ ╉╈╃ 
╉¨┽╀〉┻‒¨ ¨╋╀┼╉┽┻╈╃｠╇ ¨╀]╈╃╅╃ 
┼╀╂╉╊┻′╈╉′¨╃.

┮┿╆╃╈╃¨╀╆【 ′╀¨╀┽╉┾╉ 《╈‶╋┻ ╇╉╁╈╉ 
╊╋╃╉┼╋╀¨┻¨【 ¨╉╆【╅╉ ┽ ′╀╋┽╃′╈╉╄ 
′╆‶╁┼╀.
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┕p┮ ╃┰c┵┱ya┸a┼┮┮
■ H╃╅o┾┿a ╈e c¨a┽【¨e ┽╈y¨p【 ╊p╃┼opa 

╅a╅╃e-╆╃┼o ┽╅╆‒〉e╈╈』e 
】╆e╅¨po╊p╃┼op』 (╈a╊p╃╇ep, 

╈a┾pe┽a¨e╆【╈』e ╊p╃┼op』, 
】╆e╅¨p╃〉ec╅╃e ╇opo╁e╈╃〈』 ╃ ╊p.). 
┝╂╋』┽╉╉╊┻′╈╉′¨【!

■ ┨╃╅╉┾┿┻ ╈╀ ╃′╊╉╆【╂‶╄¨╀ ┿╆｠ 
╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠ ╃╆╃ 〉╃′¨╅╃ 
┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ ╊┻╋╉╉〉╃′¨╃¨╀╆╃! 

┪ap ╇o╁e¨ ╊o╊ac¨【 
╈a 】╆e╅¨p╃〉ec╅╃e ┿e¨a╆╃ ╃ ┽』╂┽a¨【 
╅opo¨╅oe ╂a╇』╅a╈╃e. ┩╊┻′╈╉′¨【 
╊╉╋┻╁╀╈╃｠ 】╆╀╅¨╋╃〉╀′╅╃╇ ¨╉╅╉╇!

■ ┣╈e╄ ╃ ╆e┿ ╈e╆【╂｠ y┿a╆｠¨【 
c ╊o╇o》【‒ ╊pe┿╇e¨o┽ c oc¨p』╇ 

╅o╈〈o╇ ╃╆╃ oc¨p』╇╃ ╅pa｠╇╃. 
Te╇ ca╇』╇ B』 ╇o╁e¨e ╊o┽pe┿╃¨【 
¨py┼╅╃, ╊o ╅o¨op』╇ 〈╃p╅y╆╃pye¨ 
x╆a┿a┾e╈¨. ├╋』╂┾╃ ]╆┻┿┻┾╀╈¨┻ ╇╉┾‶¨ 
┽╉′╊╆┻╇╀╈╃¨【′｠ ╃╆╃, ╊╉╊┻┽ ┽ ┾╆┻╂┻, 
╊╋╃┽╀′¨╃ ╅ ╃] ╊╉╋┻╁╀╈╃‒. 

■ He╆【╂｠ xpa╈╃¨【 ┽ xo╆o┿╃╆【╈╃╅e 
╊po┿y╅¨』 ┽ a】po╂o╆【╈』x y╊a╅o┽╅ax 
c ┾op‒〉╃╇╃ pa┼o〉╃╇╃ ┾a╂a╇╃ 

(╈a╊p╃╇ep, ┼a╆╆o╈〉╃╅╃ 
c pac╊』╆╃¨e╆【╈o╄ ┾o╆o┽╅o╄) 
╃ ┽╂p』┽oo╊ac╈』e ┽e》ec¨┽a. 

┝╂╋』┽╉╉╊┻′╈╉′¨【!
■ ┱╉╅╉╆【╈‶‒ ╊╉┿′¨┻┽╅‶, ┽』┿┽╃╁╈』╀ 

】╆╀╇╀╈¨』 ╅╉╈′¨╋‶╅〈╃╃, ┿┽╀╋〈』 

╃ ╊╋╉〉╃╀ ┿╀¨┻╆╃ ╈╀╆【╂｠ 
╃′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 ┽ ╅┻〉╀′¨┽╀ ╊╉┿╈╉╁╅╃ 
╃╆╃ ╉╊╉╋』.

■ ┪╀╋╀┿ ¨╀╇ ╅┻╅ ╈┻〉┻¨【 
╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃╀ ╃╆╃ 〉╃′¨╅‶ 
┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻, ╃╂┽╆╀╅╃¨╀ ┽╃╆╅‶ 
╃╂ ╋╉╂╀¨╅╃ ╃╆╃ ┽』╅╆‒〉╃¨╀ 
╊╋╀┿╉]╋┻╈╃¨╀╆【. ┣╂┽╆e╅a¨【 ┽╃╆╅y 

╃╂ po╂e¨╅╃ c╆e┿ye¨, ┽╂｠┽《╃c【 ╂a ee 
╅op╊yc, a ╈e ╂a ce¨e┽o╄ 《╈yp.

■ ┥╋╀╊╅╃╀ ┻╆╅╉┾╉╆【╈』╀ ╈┻╊╃¨╅╃ 
╇╉╁╈╉ ]╋┻╈╃¨【 ┽ ]╉╆╉┿╃╆【╈╃╅╀ ╆╃《【 
┽ ╊╆╉¨╈╉ ╂┻╅╋』¨╉╄, ‶′¨┻╈╉┽╆╀╈╈╉╄ 
┽╀╋¨╃╅┻╆【╈╉ ╊╉′‶┿╀.

■ ┬╆╀┿╃¨╀ ╂┻ ¨╀╇, 〉¨╉┼』 ╈┻ 

╊╆┻′¨╇┻′′╉┽』╀ ┿╀¨┻╆╃ ╃ ╈┻ 
‶╊╆╉¨╈╃¨╀╆【 ┿┽╀╋〈』 ╈╀ ╊╉╊┻┿┻╆╃ 
╁╃╋』 ╃╆╃ ╇┻′╆┻. ┣╈a〉e o╈╃ ╇o┾y¨ 
c¨a¨【 ╊op╃c¨』╇╃.

■ H╃╅o┾┿a ╈e ╂a╅p』┽a╄¨e ╃ ╈╃〉e╇ 
╈e ╂a┾opa╁╃┽a╄¨e ┽e╈¨╃╆｠〈╃o╈╈』e 

o¨┽epc¨╃｠ ┼』¨o┽o┾o ╊p╃┼opa.

■ ┣′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃╀ ┿┻╈╈╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ 
╆╃〈┻╇╃ (┽ ¨. 〉. ┿╀¨【╇╃) ′ 

╉┾╋┻╈╃〉╀╈╈』╇╃ [╃╂╃〉╀′╅╃╇╃, 
′╀╈′╉╋╈』╇╃ ╃╆╃ ‶╇′¨┽╀╈╈』╇╃ 
′╊╉′╉┼╈╉′¨｠╇╃ ╃╆╃ ′ ╈╀┿╉′¨┻¨╅╉╇ 

╉╊』¨┻ ╋┻╂╋╀《┻╀¨′｠ ¨╉╆【╅╉ ╊╉┿ 
╊╋╃′╇╉¨╋╉╇ ╉¨┽╀¨′¨┽╀╈╈』] ╂┻ 
╃] ┼╀╂╉╊┻′╈╉′¨【 ╆╃〈 ╃╆╃ ╊╉′╆╀ 

╊╉╆‶〉╀╈╃｠ ╉¨ ╈╃] ‶╅┻╂┻╈╃╄, ╅┻╅ 
╊╉╆【╂╉┽┻¨【′｠ ╊╋╃┼╉╋╉╇.

■ B ╇opo╂╃╆【╈o╇ o¨┿e╆e╈╃╃ ╈e╆【╂｠ 

xpa╈╃¨【 ╁╃┿╅oc¨╃ ┽ ┼y¨』╆╅ax ╃╆╃ 
╁ec¨｠╈』x ┼a╈╅ax (oco┼e╈╈o 
┾a╂╃po┽a╈╈』e ╈a╊╃¨╅╃). ├‶¨』╆╅╃ 

╃ ┼┻╈╅╃ ╇╉┾‶¨ ╆╉╊╈‶¨【!
■ H╃╅o┾┿a ╈e ┼ep╃¨e ╂a╇opo╁e╈╈』e 

╊po┿y╅¨』 ╃╂ ╇opo╂╃╆【╈o┾o 

o¨┿e╆e╈╃｠ cpa╂y ┽ po¨. 
O╊ac╈oc¨【 o┼╇opa╁╃┽a╈╃｠!

■ ┣╂┼e┾a╄¨e ╊po┿o╆╁╃¨e╆【╈o┾o 

╅o╈¨a╅¨a py╅ c ╂a╇opo╁e╈╈』╇╃ 
╊po┿y╅¨a╇╃, ╆【┿o╇ ╃╆╃ ¨py┼╅a╇╃ 
╃c╊ap╃¨e╆｠ ╃ ¨. ┿. 

O╊ac╈oc¨【 o┼╇opa╁╃┽a╈╃｠!
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Ec┱┮ ┨ ┪o┲e ec┸╂ ┪e┸┮
■ ┮╊a╅o┽╅y ╃ ee coc¨a┽╈』e 〉ac¨╃ 

╈e╆【╂｠ o¨┿a┽a¨【 ┿e¨｠╇. 
Cy》ec¨┽ye¨ o╊ac╈oc¨【 y┿y《【｠, 

╅o¨opo╄ ┿e¨╃ ╊o┿┽ep┾a‒¨c｠, 
╂a╅p』┽《╃c【 ┽ ╅ap¨o╈╈o╄ ╅opo┼╅e 
╃╆╃ ╂a╊y¨a┽《╃c【 ┽ ╊o╆╃】¨╃╆e╈o┽o╄ 

╊╆e╈╅e!

■ Xo╆o┿╃╆【╈╃╅ – 】¨o ╈e ╃┾py《╅a ┿╆｠ 
┿e¨e╄!

■ B c╆y〉ae c xo╆o┿╃╆【╈╃╅a╇╃, ┿┽ep【 
╅o¨op』x ╂a╅p』┽ae¨c｠ ╈a ╂a╇o╅:  
xpa╈╃¨e ╅╆‒〉 o¨ ╂a╇╅a 

┽ ╈e┿oc¨y╊╈o╇ ┿╆｠ ┿e¨e╄ ╇ec¨e!

O┧┿a╅ ┮┳┺op┲a┼┮╅
├』¨╉┽╉╄ ╊╋╃┼╉╋ ╊╋╀┿╈┻╂╈┻〉╀╈

■ ┿╆｠ ╉]╆┻╁┿╀╈╃｠ ╃ ╂┻╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠ 
╊╋╉┿‶╅¨╉┽ ╊╃¨┻╈╃｠,

■ ┿╆｠ ╊p╃┾o¨o┽╆e╈╃｠ ╊╃》e┽o┾o ╆【┿a.

Э¨╉¨ ╊╋╃┼╉╋ ╊╋╀┿╈┻╂╈┻〉╀╈ ┿╆｠ 
╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠ ┽ 〉┻′¨╈╉╇ ┿╉╇┻《╈╀╇ 
]╉╂｠╄′¨┽╀ ╃ ┽ ┼』¨╉┽』] ‶′╆╉┽╃｠].
Co┾╆ac╈o ╊pe┿╊╃ca╈╃｠╇ ┟╃pe╅¨╃┽』 
EC 2004/108/EC, ┼』¨o┽o╄ ╊p╃┼op ╊p╃ 
pa┼o¨e ╈e co╂┿ae¨ pa┿╃o╊o╇ex.

┥╉╈¨‶╋ 〈╃╋╅‶╆｠〈╃╃ ]╆┻┿┻┾╀╈¨┻ 
╊╋╉┽╀╋╀╈ ╈┻ ┾╀╋╇╀¨╃〉╈╉′¨【.
┟a╈╈』╄ ┼』¨o┽o╄ ╊p╃┼op o¨┽e〉ae¨ 
coo¨┽e¨c¨┽y‒》╃╇ ¨pe┼o┽a╈╃｠╇ 
┪pe┿╊╃ca╈╃╄ ╊o ¨ex╈╃╅e ┼e╂o╊ac╈oc¨╃ 
┿╆｠ 】╆e╅¨p╃〉ec╅╃x 

╊p╃┼opo┽ (EN 60335-2-24).

У┰a┭a┳┮╅ ┵o 
y┸┮┱┮┭a┼┮┮

* У┸┮┱┮┭a┼┮╅ y┵a┰o┨┰┮
Bec【 y╊a╅o┽o〉╈』╄ ╇a¨ep╃a╆, ╅o¨op』╄ 

╃c╊o╆【╂o┽a╆c｠ ┿╆｠ ╂a》╃¨』 
xo╆o┿╃╆【╈╃╅a ╊p╃ ¨pa╈c╊op¨╃po┽╅e, 
╊p╃┾o┿e╈ ┿╆｠ ┽¨op╃〉╈o╄ ╊epepa┼o¨╅╃ 

╃ ╈e ╈a╈oc╃¨ ┽pe┿a o╅py╁a‒》e╄ 
cpe┿e. B╈ec╃¨e, ╊o╁a╆y╄c¨a, ╃ B』 c┽o╄ 
┽╅╆a┿ ┽ ┿e╆o ╂a》╃¨』 o╅py╁a‒》e╄ 

cpe┿』, c┿a┽ y╊a╅o┽╅y ╈a 】╅o╆o┾╃〉╈y‒ 
y¨╃╆╃╂a〈╃‒.

┣╈[op╇a〈╃‒ o┼ a╅¨ya╆【╈』x ╇e¨o┿ax 

y¨╃╆╃╂a〈╃╃ B』 ╇o╁e¨e ╊o╆y〉╃¨【 
y Ba《e┾o ¨op┾o┽o┾o a┾e╈¨a ╃╆╃ 
┽ a┿╇╃╈╃c¨pa¨╃┽╈』x op┾a╈ax ╊o ╇ec¨y 
Ba《e┾o ╁╃¨e╆【c¨┽a.

* У┸┮┱┮┭a┼┮╅ c┸apo┩o 
xo┱o┪┮┱╂┳┮┰a

O¨c╆y╁╃┽《╃e c┽o╄ cpo╅ c¨ap』e 
┼』¨o┽』e xo╆o┿╃╆【╈╃╅╃ ╈e╆【╂｠ 

pacc╇a¨p╃┽a¨【 ╅a╅ ┼ec╊o╆e╂╈』e 
o¨xo┿』! ├╆a┾o┿ap｠ 】╅o╆o┾╃〉╈o╄ 
y¨╃╆╃╂a〈╃╃ ╃╂ ╈╃x y┿ae¨c｠ ╊o╆y〉╃¨【 
〈e╈╈oe c』p【e.

Э¨o¨ ┼』¨o┽o╄ 】╆e╅¨po╊p╃┼op 
╃╇ee¨ o┼o╂╈a〉e╈╃e 

┽ coo¨┽e¨c¨┽╃╃ c y╅a╂a╈╃｠╇╃ 
┟╃pe╅¨╃┽』 EC 2012/19/EG 
o¨╈oc╃¨e╆【╈o o¨c╆y╁╃┽《╃x 

c┽o╄ cpo╅ 】╆e╅¨p╃〉ec╅╃x 
╃ 】╆e╅¨po╈╈』x ╊p╃┼opo┽ 
(waste electrical and electronic 

equipment – WEEE). 
B 】¨o╇ ┿o╅y╇e╈¨e co┿ep╁a¨c｠ 
╊pe┿╊╃ca╈╃｠ o¨╈oc╃¨e╆【╈o 

╊pa┽╃╆ ╊p╃e╇a ╃ y¨╃╆╃╂a〈╃╃ 
o¨c╆y╁╃┽《╃x c┽o╄ cpo╅ 
╊p╃┼opo┽, ┿e╄c¨┽y‒》╃x 

┽ pa╇╅ax EC.

�
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ã=┕p┫┪┹┵p┫┬┪┫┳┮┫

B c╆y〉ae c o¨c╆y╁╃┽《╃╇╃ c┽o╄ cpo╅ 
xo╆o┿╃╆【╈╃╅a╇╃:

1. ┣╂┽╆e╅╃¨e ┽╃╆╅y ╃╂ po╂e¨╅╃.

2. O¨pe╁【¨e ce¨e┽o╄ 《╈yp ╃ y┼ep╃¨e 
e┾o ╊o┿a╆【《e ┽╇ec¨e c ┽╃╆╅o╄.

3. ┪o╆╅╃, ┼o╅c』 ╃ ╅o╈¨e╄╈ep』 
╃╂┽╆e╅a¨【 ╈e c╆e┿ye¨, 〉¨o┼』 ┿e¨╃ 
╈e c╇o┾╆╃ ╂a┼pa¨【c｠ ┽╈y¨p【 
xo╆o┿╃╆【╈╃╅a!

4. He ╊o╂┽o╆｠╄¨e ┿e¨｠╇ ╃┾pa¨【 
co c¨ap』╇ ┼』¨o┽』╇ ╊p╃┼opo╇. 

O╊ac╈oc¨【 y┿y《【｠!

B xo╆o┿╃╆【╈o╄ yc¨a╈o┽╅e co┿ep╁╃¨c｠ 
x╆a┿a┾e╈¨, a ┽ ╃╂o╆｠〈╃╃ ┼』¨o┽o┾o 

╊p╃┼opa – ┾a╂』, y¨╃╆╃╂a〈╃｠ ╅o¨op』x 
┿o╆╁╈a ╊po┽o┿╃¨【c｠ 
╅┽a╆╃[╃〈╃po┽a╈╈o. Tpy┼╅╃ ╅o╈¨ypa, 

╊o ╅o¨opo╇y 〈╃p╅y╆╃po┽a╆ x╆a┿a┾e╈¨, 
╈╃ ┽ ╅oe╇ c╆y〉ae ╈e ┿o╆╁╈』 ┼』¨【 
╊o┽pe╁┿e╈』 ┿o ╈a〉a╆a y¨╃╆╃╂a〈╃╃. 

O┧╀e┲ ┵oc┸a┨┰┮
┮┼╀┿╃¨╀′【 ┽ ╉¨′‶¨′¨┽╃╃ ┽╉╂╇╉╁╈』] 
╊╉┽╋╀╁┿╀╈╃╄ 】╆╀╇╀╈¨╉┽ 
╊╋╃ ¨╋┻╈′╊╉╋¨╃╋╉┽╅╀, ╉′┽╉┼╉┿╃┽ ┽′╀ 

】╆╀╇╀╈¨』 ╉¨ ‶╊┻╅╉┽╅╃.

┬ ╋╀╅╆┻╇┻〈╃｠╇╃ ╉┼╋┻》┻╄¨╀′【 
┽ ╇┻┾┻╂╃╈, ┽ ╅╉¨╉╋╉╇ ┝』 ╊╋╃╉┼╋╀╆╃ 

╊╋╃┼╉╋, ╃╆╃ ┽ ╈┻《‶ ′╀╋┽╃′╈‶‒ ′╆‶╁┼‶.
┝ ╅╉╇╊╆╀╅¨ ╊╉′¨┻┽╅╃ ┽]╉┿｠¨ 
′╆╀┿‶‒》╃╀ 】╆╀╇╀╈¨』:

■ ┨┻╊╉╆【╈』╄ ╊╋╃┼╉╋
■ ┩′╈┻》╀╈╃╀ (┽ ╂┻┽╃′╃╇╉′¨╃ 

╉¨ ╇╉┿╀╆╃)

■ ┧╀《╉╅ ′ ╇╉╈¨┻╁╈』╇╃ ╇┻¨╀╋╃┻╆┻╇╃
■ ┣╈c¨py╅〈╃｠ ╊o 】╅c╊╆ya¨a〈╃╃
■ ┣╈c¨py╅〈╃｠ ╊o ╇o╈¨a╁y

■ ┥╈╃╁╅┻ ′╀╋┽╃′╈╉╄ ′╆‶╁┼』
■ ┞┻╋┻╈¨╃｠ ┽ ╊╋╃╆╉╁╀╈╃╃
■ ┣╈[╉╋╇┻〈╃｠ ╉ ╋┻′]╉┿╀ 

】╆╀╅¨╋╉】╈╀╋┾╃╃ ╃ 《‶╇┻]
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Te┲┵epa┸ypa 
o┰py┬a╄┿e┯ cpe┪╁ 
┮ ┨e┳┸┮┱╅┼┮╅

Te┲┵epa┸ypa o┰py┬a╄┿e┯ 
cpe┪╁
Xo╆o┿╃╆【╈╃╅ o¨╈oc╃¨c｠ ╅ 

o╊pe┿e╆e╈╈o╇y ╅╆╃╇a¨╃〉ec╅o╇y 
╅╆accy. B ╂a┽╃c╃╇oc¨╃ o¨ 
╅╆╃╇a¨╃〉ec╅o┾o ╅╆acca, xo╆o┿╃╆【╈╃╅ 

╇o╁e¨ pa┼o¨a¨【 ╊p╃ ╊p╃┽e┿e╈╈』x ╈╃╁e 
╂╈a〉e╈╃｠x ¨e╇╊epa¨yp』 o╅py╁a‒》e╄ 
cpe┿』.

┥╆╃╇┻¨╃〉╀′╅╃╄ ╅╆┻′′ ╊╋╃┼╉╋┻ ‶╅┻╂┻╈ 
┽ ╀┾╉ ¨╃╊╉┽╉╄ ¨┻┼╆╃〉╅╀. P╃cy╈o╅ /

У┰┦┭┦┳┮┫
┪╉╆╈┻｠ [‶╈╅〈╃╉╈┻╆【╈╉′¨【 ╊╋╃┼╉╋┻ 

╉┼╀′╊╀〉╀╈┻ ┽ ╊╋╀┿╀╆┻] ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 
╉╅╋‶╁┻‒》╀╄ ′╋╀┿』 ‶╅┻╂┻╈╈╉┾╉ 
╅╆╃╇┻¨╃〉╀′╅╉┾╉ ╅╆┻′′┻. ┠′╆╃ ╊╋╃┼╉╋ 

╅╆╃╇┻¨╃〉╀′╅╉┾╉ ╅╆┻′′┻ SN ╋┻┼╉¨┻╀¨ 
╊╋╃ ┼╉╆╀╀ ╈╃╂╅╉╄ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋╀ 
╉╅╋‶╁┻‒》╀╄ ′╋╀┿』, ¨╉ ╊╉┽╋╀╁┿╀╈╃｠ 

╊╋╃┼╉╋┻ ╇╉╁╈╉ ╃′╅╆‒〉╃¨【 
┿╉ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 +5 °C.

Be┳┸┮┱╅┼┮╅
P╃cy╈o╅ 3
┝╉╂┿‶] ‶ ╂┻┿╈╀╄ ′¨╀╈╅╃ ╊╋╃┼╉╋┻ 
╃ ‶ ╀┾╉ ┼╉╅╉┽』] ′¨╀╈╉╅ ╈┻┾╋╀┽┻╀¨′｠. 
Ha┾pe¨』╄ ┽o╂┿yx ┿o╆╁e╈ ╃╇e¨【 
┽o╂╇o╁╈oc¨【 ┼ec╊pe╊｠¨c¨┽e╈╈o 
╊o┿╈╃╇a¨【c｠ ┽┽epx. ┣╈a〉e 
xo╆o┿╃╆【╈』╄ a┾pe┾a¨ ┿o╆╁e╈ ┼y┿e¨ 
pa┼o¨a¨【 c ╊o┽』《e╈╈o╄ ╈a┾py╂╅o╄. 
A 】¨o ╊o┽』《ae¨ pacxo┿ 
】╆e╅¨po】╈ep┾╃╃. ┪o】¨o╇y: H╃╅o┾┿a 

╈e ╂a╅p』┽a╄¨e ╃ ╈╃〉e╇ 
╈e ╂a┾opa╁╃┽a╄¨e ┽e╈¨╃╆｠〈╃o╈╈』e 
o¨┽epc¨╃｠ xo╆o┿╃╆【╈╃╅a!

K╆╃╇aт╃чec╅
╃╄ ╅╆acc

Дoпycт╃╇aя 
тe╇пepaтypa 
o╅py╁aющe╄ cpeды

SN o〈 +10 °C ╃o +32 °C

N o〈 +16 °C ╃o +32 °C

ST o〈 +16 °C ╃o +38 °C

T o〈 +16 °C ╃o +43 °C
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┕┴┪┰┱╄┽┫┳┮┫ 
┧╁┸┴┨┴┩┴ ┵┶┮┧┴┶┦
┪oc╆e yc¨a╈o┽╅╃ ┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ 
c╆e┿ye¨ ╊o┿o╁┿a¨【 ╅a╅ ╇╃╈╃╇y╇ 1 〉ac 

╃ ¨o╆【╅o ╊o¨o╇ ┽┽o┿╃¨【 e┾o 
┽ 】╅c╊╆ya¨a〈╃‒. ┭┻╅ ╅┻╅ ╈╀ 
╃′╅╆‒〉╀╈╉, 〉¨╉ ┽╉ ┽╋╀╇｠ 

¨╋┻╈′╊╉╋¨╃╋╉┽╅╃ ┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ 
′╉┿╀╋╁┻》╀╀′｠ ┽ ╅╉╇╊╋╀′′╉╋╀ ╇┻′╆╉ 
╇╉┾╆╉ ╊╉╊┻′¨【 ┽ ′╃′¨╀╇‶ ╉]╆┻╁┿╀╈╃｠.

┪╀╋╀┿ ┽┽╉┿╉╇ ┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ 
┽ 】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃‒ ┽ ╊╀╋┽』╄ ╋┻╂ ′╆╀┿‶╀¨ 
╊╉〉╃′¨╃¨【 ╀┾╉ ╃╂╈‶¨╋╃ (′╇╉¨╋╃¨╀ 

╋┻╂┿╀╆ «┲╃′¨╅┻ ┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻»).

Э┱e┰┸po┵o┪┰┱╄┽e┳┮e

┫╉╂╀¨╅┻ ┿╉╆╁╈┻ ╈┻]╉┿╃¨【′｠ ┽┼╆╃╂╃ 

╊╋╃┼╉╋┻ ╃ ┽ ′┽╉┼╉┿╈╉ ┿╉′¨‶╊╈╉╇ 
╇╀′¨╀ ┿┻╁╀ ╊╉′╆╀ ‶′¨┻╈╉┽╅╃ ╊╋╃┼╉╋┻. 

┪╋╃┼╉╋ ′╉╉¨┽╀¨′¨┽‶╀¨ ╅╆┻′′‶ ╂┻》╃¨』 I. 

┪╋╃┼╉╋ ╊╉┿╅╆‒〉┻╄¨╀ ╅ ′╀¨╃ 
╊╀╋╀╇╀╈╈╉┾╉ ¨╉╅┻ 220–240 ┝/50 ┞〈 
′ ╊╉╇╉》【‒ ‶′¨┻╈╉┽╆╀╈╈╉╄ 

╈┻┿╆╀╁┻》╃╇ ╉┼╋┻╂╉╇ ╋╉╂╀¨╅╃ 
′ ╂┻╂╀╇╆╃¨╀╆╀╇. Ce¨e┽a｠ po╂e¨╅a 
┿o╆╁╈a ┼』¨【 oc╈a》e╈a 

╊pe┿oxpa╈╃¨e╆e╇ ╈a 10–16 A.

┝ ′╆‶〉┻╀ ′ ┼』¨╉┽』╇╃ ╊╋╃┼╉╋┻╇╃, 
╅╉¨╉╋』╀ ┼‶┿‶¨ 】╅′╊╆‶┻¨╃╋╉┽┻¨【′｠ 

┽ ╈╀╀┽╋╉╊╀╄′╅╃] ′¨╋┻╈┻], ╈╀╉┼]╉┿╃╇╉ 
╊╋╉′╆╀┿╃¨【, 〉¨╉┼』 ╂╈┻〉╀╈╃╀ 
╈┻╊╋｠╁╀╈╃｠ ╃ ┽╃┿ ¨╉╅┻ ′╉┽╊┻┿┻╆╃ 

′ ╊┻╋┻╇╀¨╋┻╇╃ 】╆╀╅¨╋╉′╀¨╃ 
╊╉╆【╂╉┽┻¨╀╆｠. Bce 】¨╃ ┿a╈╈』e B』 
c╇o╁e¨e ╈a╄¨╃ ┽ ¨╃╊o┽o╄ ¨a┼╆╃〉╅e 

xo╆o┿╃╆【╈╃╅a, ╋╃cy╈o╅ / 

ã=┕p┫┪┹┵p┫┬┪┫┳┮┫

┪╋╃┼╉╋ ╈╀╆【╂｠ ╈╃ ┽ ╅╉╀╇ ′╆‶〉┻╀ 
╊╉┿╅╆‒〉┻¨【 ╅ 】╆╀╅¨╋╉╈╈』╇ 

】╈╀╋┾╉′┼╀╋╀┾┻‒》╃╇ 《¨╀╅╀╋┻╇.

┟╆｠ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠ ╈┻《╃] ┼』¨╉┽』] 
╊╋╃┼╉╋╉┽ ╇╉╁╈╉ ╊╋╃╇╀╈｠¨【 ┽╀┿╉╇』╀ 

′╀¨【‒ ╃ ′╃╈‶′╈』╀ ╃╈┽╀╋¨╉╋』. ┝╀┿╉╇』╀ 
′╀¨【‒ ╃╈┽╀╋¨╉╋』 ╊╋╃╇╀╈｠‒¨【′｠ 
┽ [╉¨╉┾┻╆【┽┻╈╃〉╀′╅╃] 】╈╀╋┾╀¨╃〉╀′╅╃] 
‶′¨┻╈╉┽╅┻], ╅╉¨╉╋』╀ ╊╉┿′╉╀┿╃╈｠‒¨′｠ 
╈╀╊╉′╋╀┿′¨┽╀╈╈╉ ╅ ╉┼》╀′¨┽╀╈╈╉╄ ′╀¨╃ 
】╈╀╋┾╉′╈┻┼╁╀╈╃｠. ┝ ╃╂╉╆╃╋╉┽┻╈╈』] 

‶′╆╉┽╃｠] (╈┻╊╋., ╈┻ ╅╉╋┻┼╆｠] ╃╆╃ 
┽ ┾╉╋╈』] ╊╋╃‒¨┻]) ┼╀╂ 
╈╀╊╉′╋╀┿′¨┽╀╈╈╉┾╉ ╊╉┿′╉╀┿╃╈╀╈╃｠ 

╅ ╉┼》╀′¨┽╀╈╈╉╄ 】╆╀╅¨╋╉′╀¨╃ 
╈╀╉┼]╉┿╃╇╉ ╊╋╃╇╀╈╀╈╃╀ ′╃╈‶′╈』] 
╃╈┽╀╋¨╉╋╉┽.
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┍┳┦┰┴┲┷┸┨┴ ┷ 
┧╁┸┴┨╁┲ ┵┶┮┧┴┶┴┲

O¨╅po╄¨e, ╊o╁a╆y╄c¨a, ╊oc╆e┿╈╃e 
c¨pa╈╃〈』 c p╃cy╈╅a╇╃. ┟┻╈╈┻｠ 
╃╈′¨╋‶╅〈╃｠ ╊╉ 】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃╃ 

┿╀╄′¨┽╃¨╀╆【╈┻ ┿╆｠ ╈╀′╅╉╆【╅╃] 
╇╉┿╀╆╀╄.

┥╉╇╊╆╀╅¨┻〈╃｠ ╇╉┿╀╆╀╄ ╇╉╁╀¨ 
╉¨╆╃〉┻¨【′｠ ┿╋‶┾ ╉¨ ┿╋‶┾┻.

┪o】¨o╇y ┽ p╃cy╈╅ax ╈e ╃c╅╆‒〉e╈』 
╈e╅o¨op』e o¨╆╃〉╃｠.

P╃cy╈o╅ 1
* ┨e ┽o ┽cex ╇o┿e╆｠x.

1-10 Э╆╀╇╀╈¨』 ‶╊╋┻┽╆╀╈╃｠
11 B』╅╆‒〉a¨e╆【 oc┽e》e╈╃｠ 

┽ ╇╉╋╉╂╃╆【╈╉╇ o¨┿e╆e╈╃╃
12 K╈o╊╅a ┽╅╆‒〉e╈╃｠/┽』╅╆‒〉e╈╃｠
13 O¨┿e╆e╈╃e ┿╆｠ ┼』c¨po┾o 

╂a╇opa╁╃┽a╈╃｠ ╊po┿y╅¨o┽
14 Oc┽e》e╈╃e (╈a c┽e¨o┿╃o┿ax)

15 B』╅╆‒〉a¨e╆【 oc┽e》e╈╃｠ 
┽ xo╆o┿╃╆【╈o╇ o¨┿e╆e╈╃╃

16 B』┿┽╃╁╈a｠ c¨e╅╆｠╈╈a｠ ╊o╆╅a

17 O¨┽epc¨╃e ┿╆｠ ┽』xo┿a ┽o╂┿yxa

18 ┪o╆╅╃ ┽ xo╆o┿╃╆【╈o╇ o¨┿e╆e╈╃╃
19 ┩¨┿╀╆╀╈╃╀ ′ ╊╉╈╃╁╀╈╈╉╄ 

¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋╉╄
20 ┺》╃╅ ┿╆｠ o┽o》e╄ ╃ [py╅¨o┽
21 Be╈¨╃╆｠〈╃o╈╈oe o¨┽epc¨╃e

22 B╃╈¨o┽』e ╈o╁╅╃
23 ┪╉╆╅┻ ╈┻ ┿┽╀╋╃ ]╉╆╉┿╃╆【╈╃╅┻
24 ┦【┿o┾e╈epa¨op

25 E╇╅oc¨【 ┿╆｠ xpa╈e╈╃｠ 

╅y┼╃╅o┽ ╊╃》e┽o┾o ╆【┿a

26 O¨┿e╆e╈╃e ┿╆｠ ╇ac╆a ╃ c』pa

27 ┪o╆╅a ┿╆｠ ｠╃〈
28* ┟┽╀╋╈╉╄ ╅╉╈¨╀╄╈╀╋
29 ┪╉╆╅┻ ╈┻ ┿┽╀╋╃ ]╉╆╉┿╃╆【╈╃╅┻
30 ┟ep╁a¨e╆【 ┿╆｠ ┼y¨』╆o╅
31 ┪o╆╅a ┿╆｠ ┼o╆【《╃x ┼y¨』╆o╅

A Mopo╂╃╆【╈oe o¨┿e╆e╈╃e

B Xo╆o┿╃╆【╈oe o¨┿e╆e╈╃e
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Э┱┫┲┫┳┸╁ ┹┵┶┦┨┱┫┳┮╅
P╃cy╈o╅ 2

┈┰┱╄┽┫┳┮┫ ┧╁┸┴┨┴┩┴ 
┵┶┮┧┴┶┦
1. Ha╁╇╃¨e ╅╈o╊╅y ┽╅╆‒〉e╈╃｠/

┽』╅╆‒〉e╈╃｠ 1/12. ┪po╂┽y〉╃¨ 
╊pe┿y╊pe┿╃¨e╆【╈』╄ c╃┾╈a╆.

2. Ha╁╇╃¨e ╈a ╅╈o╊╅y «alarm» 2/5. 

┪╋╀┿‶╊╋╀┿╃¨╀╆【╈』╄ ′╃┾╈┻╆ 
┽』╅╆‒〉╃¨′｠.

┥╈o╊╅a «alarm» 2/5 c┽e¨╃¨c｠ ┿o ¨ex 

╊op, ╊o╅a ╈e ┿oc¨╃┾ae¨c｠ 
yc¨a╈o┽╆e╈╈a｠ ¨e╇╊epa¨ypa.

C╊e〈╃a╆╃c¨a╇╃ ╂a┽o┿a-╃╂┾o¨o┽╃¨e╆｠ 

pe╅o╇e╈┿y‒¨c｠ c╆e┿y‒》╃e 
yc¨a╈o┽o〉╈』e ╂╈a〉e╈╃｠ ¨e╇╊epa¨yp』:

■ Xo╆o┿╃╆【╈oe o¨┿e╆e╈╃e: +4 °C

■ Mopo╂╃╆【╈oe o¨┿e╆e╈╃e: –18 °C

1 ┎┳┪┮┰a┼┮╅ ┸e┲┵epa┸yp╁ 
┨ ┲opo┭┮┱╂┳o┲ o┸┪e┱e┳┮┮ 
┱╃[p』 coo¨┽e¨c¨┽y‒¨ 
╂╈a〉e╈╃｠╇ yc¨a╈o┽╆e╈╈o╄ 

┿╆｠ ╇opo╂╃╆【╈o┾o o¨┿e╆e╈╃｠ 
¨e╇╊epa¨yp』 ┽ °C.

2 ┎┳┪┮┰a┼┮╅ 
«Cy┵ep┭a┲opa┬┮┨a┳┮e» 
C┽e¨╃¨c｠, ec╆╃ ┽╅╆‒〉e╈a 

[y╈╅〈╃｠ cy╊ep╂a╇opa╁╃┽a╈╃｠.

3 ┎┳┪┮┰a┼┮╅ ┸e┲┵epa┸yp╁ 
┨ xo┱o┪┮┱╂┳o┲ o┸┪e┱e┳┮┮
┱╃[p』 coo¨┽e¨c¨┽y‒¨ 
╂╈a〉e╈╃｠╇ yc¨a╈o┽╆e╈╈o╄ ┿╆｠ 

xo╆o┿╃╆【╈o┾o o¨┿e╆e╈╃｠ 
¨e╇╊epa¨yp』 ┽ °C.

4 ┎┳┪┮┰┦┼┮╅ ┷┹┵┫┶┴┻┱┦┬┪┫┳┮╅
′┽╀¨╃¨′｠, ╀′╆╃ 
′‶╊╀╋╉]╆┻╁┿╀╈╃╀ ╋┻┼╉¨┻╀¨.

5 K┳o┵┰a «alarm»  
┟a╈╈a｠ ╅╈o╊╅a c╆y╁╃¨ ┿╆｠ 
┽』╅╆‒〉e╈╃｠ 

╊pe┿y╊pe┿╃¨e╆【╈o┾o c╃┾╈a╆a 
(c╇o¨p╃¨e pa╂┿e╆ 
«┪╋╀┿‶╊╋╀┿╃¨╀╆【╈┻｠ [‶╈╅〈╃｠»).

6 ┎┳┪┮┰a┼┮╅ Pe┬┮┲ ╃┰o┳o┲┮┮ 
╃┱e┰┸po╃┳ep┩┮┮ 
┬┽╀¨╃¨′｠, ╀′╆╃ ╊╋╃┼╉╋ 

╈╀ ╃′╊╉╆【╂‶╀¨′｠.

7 ┐┳┴┵┰┮ ┹┷┸┦┳┴┨┰┮ 
┸┫┲┵┫┶┦┸┹┶╁ ┲┴┶┴┭┮┱╂┳┴┩┴ 
┴┸┪┫┱┫┳┮╅
┬ ╊╉╇╉》【‒ 】¨╃] ╅╈╉╊╉╅ 

‶′¨┻╈┻┽╆╃┽┻╀¨′｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻ 
┽ ╇╉╋╉╂╃╆【╈╉╇ ╉¨┿╀╆╀╈╃╃.

8 K┳o┵┰a «super» ┲opo┭┮┱╂┳oe 
o┸┪e┱e┳┮e

C╆y╁╃¨ ┿╆｠ ┽╅╆‒〉e╈╃｠ 

╃ ┽』╅╆‒〉e╈╃｠ 
cy╊ep╂a╇opa╁╃┽a╈╃｠.

9 ┐┳┴┵┰┮ ┹┷┸┦┳┴┨┰┮ 
┸┫┲┵┫┶┦┸┹┶╁ ┻┴┱┴┪┮┱╂┳┴┩┴ 
┴┸┪┫┱┫┳┮╅
┬ ╊╉╇╉》【‒ 】¨╃] ╅╈╉╊╉╅ 

‶′¨┻╈┻┽╆╃┽┻╀¨′｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻ 
┽ ]╉╆╉┿╃╆【╈╉╇ ╉¨┿╀╆╀╈╃╃.

10 K┳o┵┰a «super» xo┱o┪┮┱╂┳oe 
o┸┪e┱e┳┮e 
┟a╈╈a｠ ╅╈o╊╅a c╆y╁╃¨ ┿╆｠ 

┽╅╆‒〉e╈╃｠ ╃ ┽』╅╆‒〉e╈╃｠ 
[y╈╅〈╃╃ cy╊epox╆a╁┿e╈╃｠.
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У┰a┭a┳┮╅ ┵o ╃┰c┵┱ya┸a┼┮┮
■ ┪╋╃┼╉╋‶ ╇╉╁╀¨ ╊╉¨╋╀┼╉┽┻¨【′｠ 

╊╉′╆╀ ┽╅╆‒〉╀╈╃｠ ╈╀′╅╉╆【╅╉ 〉┻′╉┽ 
┿╆｠ ┿╉′¨╃╁╀╈╃｠ ‶′¨┻╈╉┽╆╀╈╈╉┾╉ 

‶╋╉┽╈｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』.

■ ├╆a┾o┿ap｠ ╊o╆╈oc¨【‒ 
a┽¨o╇a¨╃〉ec╅o╄ c╃c¨e╇e «NoFrost» 

┽╈y¨p╃ ╇opo╂╃╆【╈o┾o o¨┿e╆e╈╃｠ ╆e┿ 
╈e o┼pa╂ye¨c｠. ┝ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃╃ 
╉¨┿╀╆╀╈╃｠ ┼╉╆【《╀ ╈╀¨ 
╈╀╉┼]╉┿╃╇╉′¨╃.

■ ┪╀╋╀┿╈｠｠ ′¨╉╋╉╈┻ ╅╉╋╊‶′┻ ╇╀′¨┻╇╃ 
′╆╀┾╅┻ ╊╉┿╉┾╋╀┽┻╀¨′｠, 〉¨╉ 

╊╋╀╊｠¨′¨┽‶╀¨ ╉┼╋┻╂╉┽┻╈╃‒ 
╅╉╈┿╀╈′┻¨┻ ┽╉╅╋‶┾ ‶╊╆╉¨╈╃¨╀╆｠ 
┿┽╀╋〈』.

■ ┠′╆╃ ╊╉′╆╀ ╂┻╅╋』┽┻╈╃｠ 
╇╉╋╉╂╃╆【╈╉┾╉ ╉¨┿╀╆╀╈╃｠ ┿┽╀╋〈‶ 
╈╀ ‶┿┻╀¨′｠ ′╋┻╂‶ ′╈╉┽┻ ╉¨╅╋』¨【, ¨╉ 

╊╉┿╉╁┿╃¨╀, ╊╉╁┻╆‶╄′¨┻, ╈╀╅╉¨╉╋╉╀ 
┽╋╀╇｠, ╊╉╅┻ ╅╉╇╊╀╈′╃╋‶╀¨′｠ 
′╉╂┿┻┽《╀╀′｠ ┽╈‶¨╋╃ ╉¨┿╀╆╀╈╃｠ 

╊╉╈╃╁╀╈╈╉╀ ┿┻┽╆╀╈╃╀.

Уc┸a┳o┨┰a 
┸e┲┵epa┸yp╁
P╃cy╈o╅ 2

Xo┱o┪┮┱╂┳oe o┸┪e┱e┳┮e

┭╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻ ╋╀┾‶╆╃╋‶╀¨′｠ 
┽ ┿╃┻╊┻╂╉╈╀ ╉¨ +2 °C ┿╉ +8 °C.

Ha╁╃╇a╄¨e ╈a ╅╈o╊╅y yc¨a╈o┽╅╃ 

¨e╇╊epa¨yp』 9 ┿o ¨ex ╊op, ╊o╅a 
╈e ┼y┿e¨ yc¨a╈o┽╆e╈a ╈eo┼xo┿╃╇a｠ 
Ba╇ ┿╆｠ xo╆o┿╃╆【╈o┾o o¨┿e╆e╈╃｠ 

¨e╇╊epa¨ypa. 

┢a┿a╈╈oe ┽ ╊oc╆e┿╈‒‒ o〉epe┿【 
╂╈a〉e╈╃e ╂a╊╃c』┽ae¨c｠ ┽ ╊a╇｠¨【. 
┣╈┿╃╅┻〈╃｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 3 ╊╉╅┻╂』┽┻╀¨ 
‶′¨┻╈╉┽╆╀╈╈‶‒ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋‶.
┢┻┽╉┿-╃╂┾╉¨╉┽╃¨╀╆【 ╋╀╅╉╇╀╈┿‶╀¨ 
‶′¨┻╈╉┽╃¨【 ┽ ]╉╆╉┿╃╆【╈╉╇ ╉¨┿╀╆╀╈╃╃ 
¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋‶ +4 °C.

C╅opo╊op¨｠》╃ec｠ ╊po┿y╅¨』 

╈e ┿o╆╁╈』 xpa╈╃¨【c｠ ╊p╃ ¨e╇╊epa¨ype 
┽』《e +4 °C.

Mopo┭┮┱╂┳oe o┸┪e┱e┳┮e

┭╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻ ╋╀┾‶╆╃╋‶╀¨′｠ 
┽ ┿╃┻╊┻╂╉╈╀ ╉¨ -16 °C ┿╉ -24 °C.

┨┻╁╃╇┻╄¨╀ ╈┻ ╅╈╉╊╅‶ ‶′¨┻╈╉┽╅╃ 

¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 7 ┿╉ ¨╀] ╊╉╋, ╊╉╅┻ 
╈╀ ┼‶┿╀¨ ‶′¨┻╈╉┽╆╀╈┻ ╈╀╉┼]╉┿╃╇┻｠ 
┝┻╇ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻ ┽ ╇opo╂╃╆【╈o╇ 

o¨┿e╆e╈╃╃. 

┢a┿a╈╈oe ┽ ╊oc╆e┿╈‒‒ o〉epe┿【 
╂╈a〉e╈╃e ╂a╊╃c』┽ae¨c｠ ┽ ╊a╇｠¨【. 
┣╈┿╃╅┻〈╃｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 1 ╊╉╅┻╂』┽┻╀¨ 
‶′¨┻╈╉┽╆╀╈╈‶‒ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋‶.
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Pe┬┮┲ ╃┰o┳o┲┮┮ 
╃┱e┰┸po╃┳ep┩┮┮
┣╈┿╃╅┻〈╃｠ 】╆╀╇╀╈¨╉┽ ‶╊╋┻┽╆╀╈╃｠ 
╊╀╋╀╅╆‒〉┻╀¨′｠ ┽ ╋╀╁╃╇ 】╅╉╈╉╇╃╃ 

】╆╀╅¨╋╉】╈╀╋┾╃╃, ╅╉┾┿┻ ┝』 
╊╋╀╅╋┻》┻╀¨╀ ┽』╊╉╆╈｠¨【 ╅┻╅╃╀-╆╃┼╉ 
┿╀╄′¨┽╃｠ ╊╉ 】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃╃ ╊╋╃┼╉╋┻.

■ ┣╈┿╃╅┻〈╃｠ ╋╀╁╃╇┻ 】╅╉╈╉╇╃╃ 
】╆╀╅¨╋╉】╈╀╋┾╃╃, ╋╃′‶╈╉╅ 2/6, 
′┽╀¨╃¨′｠. 

■ ┣╈¨╀╈′╃┽╈╉′¨【 ╊╉┿′┽╀¨╅╃ 
╃╈┿╃╅┻¨╉╋╉┽ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 ′╈╃╁╀╈┻.

■ ┪╋╃ ┽╅╆‒〉╀╈╈╉╄ [‶╈╅〈╃╃ «┬‶╊╀╋» 

′┽╀¨╃¨′｠ ′╉╉¨┽╀¨′¨┽‶‒》┻｠ 
╃╈┿╃╅┻〈╃｠ «super» (╃╈┿╃╅┻〈╃｠ 
«┬‶╊╀╋╉]╆┻╁┿╀╈╃╀», ╋╃′. 2/4 ╃╆╃ 

╃╈┿╃╅┻〈╃｠ «┬‶╊╀╋╂┻╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃╀», 
╋╃′. 2/2).

┥┻╅ ¨╉╆【╅╉ ┝』 ╈┻〉╃╈┻╀¨╀ ┽』╊╉╆╈｠¨【 
╅┻╅╃╀-╆╃┼╉ ┿╀╄′¨┽╃｠ ╊╉ 】╅′╊╆‶┻¨┻〈╃╃ 
╊╋╃┼╉╋┻, ╈┻╊╋., ╉¨╅╋』┽┻╀¨╀ ┿┽╀╋〈‶ ╃╆╃ 
╈┻╁╃╇┻╀¨╀ ╆‒┼‶‒ ╅╈╉╊╅‶, ╃╈┿╃╅┻〈╃｠ 

╊╀╋╀╅╆‒〉┻╀¨′｠ ╈┻ ╉┼』〉╈‶‒ ╊╉┿′┽╀¨╅‶.

┕┶┫┪┹┵┶┫┪┮┸┫┱╂┳┦╅ 
┺┹┳┰┼┮╅
┪╋╀┿‶╊╋╀┿╃¨╀╆【╈┻｠ ′╃┾╈┻╆╃╂┻〈╃｠ 

╇╉╁╀¨ ┽╅╆‒〉╃¨【′｠ ┽ ′╆╀┿‶‒》╃] 
′╆‶〉┻｠].

┊┨┫┶┳┦╅ ┷┮┩┳┦┱┮┭┦┼┮╅
┟┽╀╋╈┻｠ ′╃┾╈┻╆╃╂┻〈╃｠ (╈╀╊╋╀╋』┽╈』╄ 
╂┽‶╅╉┽╉╄ ′╃┾╈┻╆) ┽╅╆‒〉┻╀¨′｠ 
╃ ╃╈┿╃╅┻〈╃｠ «alarm» 2/5 ′┽╀¨╃¨′｠, 

╀′╆╃ ┿┽╀╋〈┻ ╊╋╃┼╉╋┻ ╉′¨┻╀¨′｠ 
╉¨╅╋』¨╉╄ ┿╉╆【《╀ ╉┿╈╉╄ ╇╃╈‶¨』. ┪oc╆e 
╂a╅p』┽a╈╃｠ ┿┽ep〈』 ╃╆╃ ╊╉′╆╀ ╈┻╁┻¨╃｠ 

╈┻ ╆‒┼‶‒ ╅╈╉╊╅‶, ┿┽╀╋╈┻｠ 
′╃┾╈┻╆╃╂┻〈╃｠ ′╈╉┽┻ ┽』╅╆‒〉ae¨c｠.

┕┶┫┪┹┵┶┫┪┮┸┫┱╂┳╁┯ ┷┮┩┳┦┱ 
┵┶┮ ┵┴┨╁┾┫┳┮┮ ┸┫┲┵┫┶┦┸┹┶╁
┪╋╀┿‶╊╋╀┿╃¨╀╆【╈』╄ ′╃┾╈┻╆ ╊╋╃ 
╊╉┽』《╀╈╃╃ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 ┽╅╆‒〉┻╀¨′｠, 

╀′╆╃ ┽ ╇╉╋╉╂╃╆【╈╉╇ ╉¨┿╀╆╀╈╃╃ 
′¨┻╈╉┽╃¨′｠ ′╆╃《╅╉╇ ¨╀╊╆╉ 
╃ ╂┻╇╉╋╉╁╀╈╈』╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ╇╉┾‶¨ 
╋┻╂╇╉╋╉╂╃¨【′｠.

┣╈┿╃╅┻〈╃｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 1 ╇╃┾┻╀¨ 
╃ ╅╈╉╊╅┻ «alarm» 5 ′┽╀¨╃¨′｠.

┪oc╆e ╈a╁a¨╃｠ ╈a ╅╈o╊╅y «alarm» 5 
(┽』╅╆‒〉e╈╃e ╊pe┿y╊pe┿╃¨e╆【╈o╄ 
c╃┾╈a╆╃╂〈╃╃) ╈a ┿╃c╊╆ee ╃╈┿╃╅a〈╃╃ 

¨e╇╊epa¨yp』 1 ┽ ¨e〉e╈╃e ╊｠¨╃ ce╅y╈┿ 
c┽e¨╃¨c｠ ╂╈a〉e╈╃e ca╇o╄ ┽』co╅o╄ 
¨e╇╊epa¨yp』, ╅o¨opa｠ yc¨a╈a┽╆╃┽a╆ac【 
┽ ╇opo╂╃╆【╈o╇ o¨┿e╆e╈╃╃.

┢┻¨╀╇ 】¨╉ ╂╈┻〉╀╈╃╀ ╃′〉╀╂┻╀¨, 
╃ ┿╃′╊╆╀╄ ╃╈┿╃╅┻〈╃╃ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』 1 

╊╉╅┻╂』┽┻╀¨ ‶′¨┻╈╉┽╆╀╈╈‶‒ 
¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋‶.

┪╋╀┿‶╊╋╀┿╃¨╀╆【╈┻｠ ′╃┾╈┻╆╃╂┻〈╃｠ 

╇╉╁╀¨ ┽╅╆‒〉╃¨【′｠, ┿┻╁╀ ╀′╆╃ 
╂┻╇╉╋╉╁╀╈╈』╇ ╊╋╉┿‶╅¨┻╇ ╈╀ ‶┾╋╉╁┻╀¨ 
╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃╀, ┽ ′╆╀┿‶‒》╃] ′╆‶〉┻｠]
■ ╊p╃ ┽┽o┿e ╊╋╃┼╉╋a ┽ 】╅c╊╆ya¨a〈╃‒,

■ ╊p╃ ╂a┾py╂╅e ┼o╆【《o┾o ╅o╆╃〉ec¨┽a 
c┽e╁╃x ╊po┿y╅¨o┽ ╊╃¨a╈╃｠,

■ ╊p╃ c╆╃《╅o╇ ┿o╆┾o o¨╅p』¨o╄ ┿┽ep╃ 
╇opo╂╃╆【╈o┾o o¨┿e╆e╈╃｠.

У┰┦┭┦┳┮┫
┪o┿¨a｠┽《╃e ╃╆╃ ╊o╆╈oc¨【‒ 

pa╂╇opo╁e╈╈』e ╊po┿y╅¨』 ╈e╆【╂｠ 
c╈o┽a ╂a╇opa╁╃┽a¨【. To╆【╅o ╊oc╆e 
¨e╊╆o┽o╄ o┼pa┼o¨╅╃ ╊po┿y╅¨o┽ (╃x 

╇o╁╈o c┽ap╃¨【 ╃╆╃ ╊o┿╁ap╃¨【) ┾o¨o┽』e 
┼╆‒┿a ╇o╁╈o c╈o┽a ╂a╇opo╂╃¨【.
Ho ┾o¨o┽』e ┼╆‒┿a ╈e╆【╂｠ xpa╈╃¨【 
¨a╅ ┿o╆┾o, ╅a╅ c┽e╁╃e ╊po┿y╅¨』.
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└┸┰┱╄┽┫┳┮┫ 
┵┶┫┪┹┵┶┫┪┮┸┫┱╂┳┴┯ 
┷┮┩┳┦┱┮┭┦┼┮┮ 

P╃cy╈o╅ 2 
┨┻╁╇╃¨╀ ╈┻ ╅╈╉╊╅‶ «alarm» 5, 〉¨╉┼』 
╉¨╅╆‒〉╃¨【 ╊╋╀┿‶╊╋╀┿╃¨╀╆【╈』╄ ′╃┾╈┻╆.

┕o┱e┭┳╁┯ o┧╀e┲
┟┻╈╈』╀, ╅┻′┻‒》╃╀′｠ ╊╉╆╀╂╈╉┾╉ 
╉┼『╀╇┻, ┝』 ′╇╉╁╀¨╀ ╈┻╄¨╃, ┽╈‶¨╋╃ 
′┽╉╀┾╉ ┼』¨╉┽╉┾╉ ╊╋╃┼╉╋┻ ╈┻ ¨╃╊╉┽╉╄ 

¨┻┼╆╃〉╅╀. P╃cy╈o╅ /

┎┷┵┴┱╂┭┴┨┦┳┮┫ ┨┷┫┩┴ ┴┧╀┫┲┦ 
┲┴┶┴┭┮┱╂┳┴┩┴ ┴┸┪┫┱┫┳┮╅
┲¨╉┼』 ╂┻┾╋‶╂╃¨【 ╇┻╅′╃╇┻╆【╈╉╀ 
╅╉╆╃〉╀′¨┽╉ ╂┻╇╉╋╉╁╀╈╈』] ╊╋╉┿‶╅¨╉┽, 

╇╉╁╈╉  ╃╂┽╆╀〉【 ′╆╀┿‶‒》╃╀ 】╆╀╇╀╈¨』 
╉′╈┻》╀╈╃｠.

┎┭┨┱┫┽┫┳┮┫ ╃┱┫┲┫┳┸┴┨ 
┴┷┳┦┿┫┳┮╅
■ ┟┽╀╋╈‶‒ ╊╉╆╅‶ ╇╉╁╈╉ ╃╂┽╆╀〉【. 

P╃cy╈o╅ 4
■ ┮′¨┻╈╉┽╆╀╈╈』╄ ┽ 】╆╀╅¨╋╉╊╋╃┼╉╋╀ 

╆【┿╉┾╀╈╀╋┻¨╉╋ ╇╉╁╈╉ ╃╂┽╆╀〉【. 
┫╃′‶╈╉╅ 5

Xo┱o┪┮┱╂┳oe 
o┸┪e┱e┳┮e
┰╉╆╉┿╃╆【╈╉╀ ╉¨┿╀╆╀╈╃╀ ╉┼╀′╊╀〉╃┽┻╀¨ 
╃┿╀┻╆【╈』╀ ‶′╆╉┽╃｠ ┿╆｠ ]╋┻╈╀╈╃｠ 

┾╉¨╉┽』] ┼╆‒┿, ┽』╊╀〉╅╃, ╅╉╈′╀╋┽╉┽, 
′┾‶》╀╈╈╉┾╉ ╇╉╆╉╅┻, ¨┽╀╋┿╉┾╉ ′』╋┻, 
┻ ¨┻╅╁╀ 〉‶┽′¨┽╃¨╀╆【╈』] ╅ ╈╃╂╅╃╇ 

¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻╇ [╋‶╅¨╉┽ ╃ ╉┽╉》╀╄.

┕┶┮ ┶┦┷┵┴┱┴┬┫┳┮┮ 
┵┶┴┪┹┰┸┴┨ ┴┧┶┦┸┮┸┫ 
┨┳┮┲┦┳┮┫ ┳┦ ┷┱┫┪┹╄┿┫┫
┪po┿y╅¨』 ╊╃¨a╈╃｠ c╆e┿ye¨ xpa╈╃¨【 
┽ ╊╆o¨╈o╄ y╊a╅o┽╅e ╃╆╃ ┽ ╂a╅p』¨o╄ 
╊ocy┿e. B pe╂y╆【¨a¨e oc¨a╈y¨c｠ 

╈e╃╂╇e╈╈』╇╃ apo╇a¨, 〈┽e¨ ╃ c┽e╁ec¨【 
╊po┿y╅¨o┽. ┥╋╉╇╀ ¨╉┾╉, ‶┿┻′¨′｠ 
╃╂┼╀╁┻¨【 ╃╂╇╀╈╀╈╃｠ ┽╅‶′┻ ╊╋╉┿‶╅¨╉┽ 

┽ ╋╀╂‶╆【¨┻¨╀ ╃] ′╉╊╋╃╅╉′╈╉┽╀╈╃｠ ┿╋‶┾ 
′ ┿╋‶┾╉╇, ┻ ¨┻╅╁╀ ╃╂╇╀╈╀╈╃｠ 〈┽╀¨┻ 
╊╆┻′¨╇┻′′╉┽』] ┿╀¨┻╆╀╄.

У┰┦┭┦┳┮┫
┣╂┼e┾a╄¨e ╅aca╈╃｠ ╊po┿y╅¨a╇╃ 

╊╃¨a╈╃｠ ╂a┿╈e╄ c¨e╈╅╃. Э¨o ╈apy《╃¨ 
〈╃p╅y╆｠〈╃‒ ┽o╂┿yxa.

┪po┿y╅¨』 ╊╃¨a╈╃｠ ╃╆╃ y╊a╅o┽╅╃ ╇o┾y¨ 
╊p╃╇ep╂╈y¨【 ╅ ╂a┿╈e╄ c¨e╈╅e.
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O┧pa┸┮┸e ┨┳┮┲a┳┮e 
┳a pa┭┱┮┽┳╁e ┸e┲┵epa┸yp┳╁e 
┭o┳╁ ┨ xo┱o┪┮┱╂┳o┲ 
o┸┪e┱e┳┮┮
┣╂-╂a 〈╃p╅y╆｠〈╃╃ ┽o╂┿yxa 

┽ xo╆o┿╃╆【╈o╇ o¨┿e╆e╈╃╃ ┽o╂╈╃╅a‒¨ 
pa╂╆╃〉╈』e ¨e╇╊epa¨yp╈』e ╂o╈』:

■ ┍┴┳┦ ┷┦┲┴┯ ┳┮┭┰┴┯ ┸┫┲┵┫┶┦┸┹┶╁ 

╈┻]╉┿╃¨′｠ ┽╈‶¨╋╃ ‶ ╂┻┿╈╀╄ ′¨╀╈╅╃ 
╃ ┽ ╉¨┿╀╆╀╈╃╃ ′ ╊╉╈╃╁╀╈╈╉╄ 
¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋╉╄. P╃cy╈o╅ 1/19

У┰┦┭┦┳┮┫
B ╇ec¨e ╈a╃┼o╆ee c╃╆【╈o┾o 

ox╆a╁┿e╈╃｠ c╆e┿ye¨ xpa╈╃¨【 
c╅opo╊op¨｠》╃ec｠ ╊po┿y╅¨』 ╊╃¨a╈╃｠ 
(╈a╊p╃╇ep, p』┼y, ╅o╆┼acy, ╇｠co).

■ ┍o┳a ca┲o┯ ┨╁co┰o┯ ┸e┲┵epa┸yp╁ 
╈axo┿╃¨c｠ ┽ ca╇o╄ ┽epx╈e╄ 〉ac¨╃ 
┿┽ep〈』. 

У┰┦┭┦┳┮┫
┰╋┻╈╃¨╀ ┽ ╂╉╈╀ ′┻╇』] ┽』′╉╅╃] 

¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋, ╈┻╊╋., ¨┽╀╋┿』╄ ′』╋ 
╃ ╇┻′╆╉. ┭┻╅╃╇ ╉┼╋┻╂╉╇, ┻╋╉╇┻¨ 
′』╋┻ ╇╉╁╀¨ ╋┻╂┽╃┽┻¨【′｠ ┿┻╆【《╀, 

┻ ╅╉╈′╃′¨╀╈〈╃｠ ╇┻′╆┻ ╉′¨┻╈╀¨′｠ 
╇｠┾╅╉╄.

┐┴┳┸┫┯┳┫┶ ┪┱╅ ┴┨┴┿┫┯ 
┷ ┶┫┩┹┱╅┸┴┶┴┲ ┨┱┦┬┳┴┷┸┮
P╃cy╈o╅ 7
┥╉╈¨╀╄╈╀╋ ┿╆｠ ╉┽╉》╀╄ ｠┽╆｠╀¨′｠ 

╉╊¨╃╇┻╆【╈』╇ ╇╀′¨╉╇ ┿╆｠ ]╋┻╈╀╈╃｠ 
′┽╀╁╃] [╋‶╅¨╉┽ ╃ ╉┽╉》╀╄. ┬ ╊╉╇╉》【‒ 
╋╀┾‶╆｠¨╉╋┻ ┽╆┻╁╈╉′¨╃ ╃ ′╊╀〈╃┻╆【╈╉┾╉ 

‶╊╆╉¨╈╀╈╃｠ ╇╉╁╈╉ ╉¨╋╀┾‶╆╃╋╉┽┻¨【 
┽╆┻╁╈╉′¨【 ┽╉╂┿‶]┻ ┽ ╅╉╈¨╀╄╈╀╋╀ ┿╆｠ 
╉┽╉》╀╄. ├╆┻┾╉┿┻╋｠ 】¨╉╇‶ ′┽╀╁╃╀ 

[╋‶╅¨』 ╃ ╉┽╉》╃ ╇╉┾‶¨ ]╋┻╈╃¨【′｠ 
┿╉ ┿┽‶] ╋┻╂ ┿╉╆【《╀ ╊╉ ′╋┻┽╈╀╈╃‒ 
′ ╉┼』〉╈』╇ ′╊╉′╉┼╉╇ ]╋┻╈╀╈╃｠. 

┝』 ╇╉╁╀¨╀ ‶′¨┻╈┻┽╆╃┽┻¨【 ┽╆┻╁╈╉′¨【 
┽╉╂┿‶]┻ ┽ ╅╉╈¨╀╄╈╀╋╀ ┿╆｠ ╉┽╉》╀╄ 
┽ ╂┻┽╃′╃╇╉′¨╃ ╉¨ ┽╃┿┻ ╃ ╅╉╆╃〉╀′¨┽┻ 

╂┻┾╋‶╁┻╀╇』] ╊╋╉┿‶╅¨╉┽:

■ ╊╋╀╃╇‶》╀′¨┽╀╈╈╉ [╋‶╅¨』, ┻ ¨┻╅╁╀ 
╊╋╃ ┽』′╉╅╉╄ ╂┻┾╋‶╂╅╀ – ┼╉╆╀╀ 

╈╃╂╅┻｠ ┽╆┻╁╈╉′¨【 ┽╉╂┿‶]┻
■ ╊╋╀╃╇‶》╀′¨┽╀╈╈╉ ╉┽╉》╃, ┻ ¨┻╅╁╀ 

╊╋╃ ′╇╀《┻╈╈╉╄ ╃╆╃ ╇┻╆╉╄ ╂┻┾╋‶╂╅╀ 

– ┼╉╆╀╀ ┽』′╉╅┻｠ ┽╆┻╁╈╉′¨【 ┽╉╂┿‶]┻

У┰┦┭┦┳┮╅
■ ┲‶┽′¨┽╃¨╀╆【╈』╀ ╅ ╈╃╂╅╃╇ 

¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻╇ [╋‶╅¨』 (╈┻╊╋.: 
┻╈┻╈┻′』, ┼┻╈┻╈』, ╊┻╊┻╄‒ 

╃ 〈╃¨╋‶′╉┽』╀) ╃ ╉┽╉》╃ (╈┻╊╋.: 
┼┻╅╆┻╁┻╈』, ╉┾‶╋〈』, 〈‶╅╅╃╈╃, 
╊┻╊╋╃╅‶, ╊╉╇╃┿╉╋』 ╃ ╅┻╋¨╉[╀╆【) 
┿╆｠ ╉╊¨╃╇┻╆【╈╉┾╉ ′╉]╋┻╈╀╈╃｠ 
╅┻〉╀′¨┽┻ ╃ ┻╋╉╇┻¨┻ ′╆╀┿‶╀¨ ]╋┻╈╃¨【 
┽╈╀ ]╉╆╉┿╃╆【╈╃╅┻ ╊╋╃ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻] 
╉¨ +8 °C ┿╉ +12 °C.

■ ┝ ╂┻┽╃′╃╇╉′¨╃ ╉¨ ╅╉╆╃〉╀′¨┽┻ ╃ ┽╃┿┻ 

]╋┻╈╃╇』] ╊╋╉┿‶╅¨╉┽ ┽ ╅╉╈¨╀╄╈╀╋╀ 
┿╆｠ ╉┽╉》╀╄ ╇╉╁╀¨ ╉┼╋┻╂╉┽』┽┻¨【′｠ 
╅╉╈┿╀╈′┻¨. ┝』¨╀╋╀¨【 ╅╉╈┿╀╈′┻¨ 
′‶]╉╄ ¨╋｠╊╉〉╅╉╄ ╃ ╉¨╋╀┾‶╆╃╋╉┽┻¨【 
┽╆┻╁╈╉′¨【 ┽╉╂┿‶]┻ ┽ ╅╉╈¨╀╄╈╀╋╀ ┿╆｠ 
╉┽╉》╀╄ ╊╋╃ ╊╉╇╉》╃ ╋╀┾‶╆｠¨╉╋┻ 

┽╆┻╁╈╉′¨╃.
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Cy┵epox┱a┬┪e┳┮e
┪p╃ 】¨o╇ xo╆o┿╃╆【╈oe o¨┿e╆e╈╃e 
┽ ¨e〉e╈╃e 6 〉aco┽ ox╆a╁┿ae¨c｠ ┿o 
ca╇o╄ ╈╃╂╅o╄ ╊pe┿e╆【╈o-┿o╊yc¨╃╇o╄ 

¨e╇╊epa¨yp』. ┢a¨e╇ ╊po╃cxo┿╃¨ 
a┽¨o╇a¨╃〉ec╅oe ╊epe╅╆‒〉e╈╃e 
╈a yc¨a╈o┽╆e╈╈y‒ ┿o ┽╅╆‒〉e╈╃｠ 

cy╊epox╆a╁┿e╈╃｠ ¨e╇╊epa¨ypy.

┯y╈╅〈╃‒ cy╊epox╆a╁┿e╈╃｠ c╆e┿ye¨ 
┽╅╆‒〉a¨【, ╈a╊p╃╇ep

■ ╊epe┿ ╂a┾py╂╅o╄ ┼o╆【《o┾o 
╅o╆╃〉ec¨┽a ╊po┿y╅¨o┽ ╊╃¨a╈╃｠,

■ ┿╆｠ ┼』c¨po┾o ox╆a╁┿e╈╃｠ ╈a╊╃¨╅o┽.

B┰┱╄┽e┳┮e ┮ ┨╁┰┱╄┽e┳┮e

P╃cy╈o╅ 2
┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ «super» 10.

Э¨a ╅╈o╊╅a ┾op╃¨, ec╆╃ ┽╅╆‒〉e╈o 
cy╊epox╆a╁┿e╈╃e.

Mopo┭┮┱╂┳oe 
o┸┪e┱e┳┮e

┎c┵o┱╂┭o┨a┳┮e ┲opo┭┮┱╂┳o┩o 
o┸┪e┱e┳┮╅
■ ┟╆｠ xpa╈e╈╃｠ ╂a╇opo╁e╈╈』x 

╊po┿y╅¨o┽ ╊╃¨a╈╃｠.

■ ┟╆｠ ╊p╃┾o¨o┽╆e╈╃｠ 
╅y┼╃╅o┽ ╊╃》e┽o┾o ╆【┿a.

■ ┟╆｠ ╂a╇opa╁╃┽a╈╃｠ c┽e╁╃x 

╊po┿y╅¨o┽.

У┰┦┭┦┳┮┫
C╆e┿╃¨e, ╊o╁a╆y╄c¨a, ╂a ¨e╇, 〉¨o┼』 
┿┽ep〈a ╇opo╂╃╆【╈o┾o o¨┿e╆e╈╃｠ 
┽ce┾┿a ┼』╆a ╂a╅p』¨a! Ta╅ ╅a╅ ╊p╃ 

o¨╅p』¨o╄ ┿┽ep╃ ╂a╇opo╁e╈╈』e 
╊po┿y╅¨』 ╇o┾y¨ ╊o┿¨a｠¨【 ╃ c¨e╈╅╃ 
╇opo╂╃╆【╈o┾o o¨┿e╆e╈╃｠ ╊o╅p』┽a‒¨c｠ 

¨o╆c¨』╇ c╆oe╇ ╆【┿a. ┥po╇e ¨o┾o: 
pac¨o〉╃¨e╆【╈o pacxo┿ye¨c｠ 
】╆e╅¨po】╈ep┾╃｠ ╃╂-╂a ╊o┽』《e╈╈o┾o 

╊o¨pe┼╆e╈╃｠ ¨o╅a!

Ma┰c. 
┵po┮┭┨o┪┮┸e┱╂┳oc┸╂ 
┭a┲opa┬┮┨a┳┮╅
┟a╈╈』e ╊o ╇a╅c. ╊po╃╂┽o┿╃¨e╆【╈oc¨╃ 
╂a╇opa╁╃┽a╈╃｠ ┽ ¨e〉e╈╃e 24 〉aco┽ B』 
╈a╄┿e¨e ┽ [╃p╇e╈╈o╄ ¨a┼╆╃〉╅e. 

P╃cy╈o╅ /

┍a┲opa┬┮┨a┳┮e 
┮ xpa┳e┳┮e ┵po┪y┰┸o┨

┕┴┰┹┵┰┦ ┭┦┲┴┶┴┬┫┳┳╁┻ 
┵┶┴┪┹┰┸┴┨
■ ┮╊a╅o┽╅a ╈e ┿o╆╁╈a ┼』¨【 

╊o┽pe╁┿e╈a.

■ O┼pa》a╄¨e ┽╈╃╇a╈╃e ╈a y╅a╂a╈╈』╄ 

cpo╅ xpa╈e╈╃｠.

■ ┭╀╇╊╀╋┻¨‶╋┻ ┽ ╇╉╋╉╂╃╆【╈╉╇ 《╅┻[‶ 
┽ ╇┻┾┻╂╃╈╀ ┿╉╆╁╈┻ ┼』¨【 -18 °C ╃╆╃ 

╈╃╁╀.

■ ┢┻╇╉╋╉╁╀╈╈』╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ╊╀╋╀┿ 
¨╋┻╈′╊╉╋¨╃╋╉┽╅╉╄ ′╆╀┿‶╀¨ ╊╉ 

┽╉╂╇╉╁╈╉′¨╃ ′╆╉╁╃¨【 
┽ ¨╀╋╇╉╃╂╉╆╃╋‶‒》‶‒ ′‶╇╅‶ ╃ ┿╉╇┻ 
╊╉┼』′¨╋╀╀ ╂┻┾╋‶╂╃¨【 ┽ ╇╉╋╉╂╃╆【╈╉╀ 

╉¨┿╀╆╀╈╃╀.
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┕┶┮ ┶┦┷┵┴┱┴┬┫┳┮┮ 
┵┶┴┪┹┰┸┴┨ ┴┧┶┦┸┮┸┫ 
┨┳┮┲┦┳┮┫ ┳┦ ┷┱┫┪┹╄┿┫┫
B ┼』¨o┽o╄ ╊p╃┼op ┼』╆o ╂a┾py╁e╈o 
╂a o┿╃╈ pa╂ ┼o╆【《ee 〉e╇ o┼』〉╈o 
╅o╆╃〉ec¨┽o ╊po┿y╅¨o┽. ┭┻╇ ╉╈╃ 

╂┻╇╉╋┻╁╃┽┻‒¨′｠ ╉〉╀╈【 ┼』′¨╋╉ 
╃ ┼╆┻┾╉┿┻╋｠ 】¨╉╇‶ ┽ 》┻┿｠》╃] 
‶′╆╉┽╃｠].
┮╁e ╂a╇opo╁e╈╈』e ╊po┿y╅¨』 
╈e ┿o╆╁╈』 co╊p╃╅aca¨【c｠ co c┽e╁╃╇╃ 
╊po┿y╅¨a╇╃, ̈ o╆【╅o ╊pe┿╈a╂╈a〉e╈╈』╇╃ 

┿╆｠ ╂a╇opa╁╃┽a╈╃｠.

┍a┲opa┬┮┨a┳┮e 
c┨e┬┮x 
┵po┪y┰┸o┨ ┵┮┸a┳┮╅
┟╆｠ ╂a╇opa╁╃┽a╈╃｠ c╆e┿ye¨ ┼pa¨【 
¨o╆【╅o a┼co╆‒¨╈o c┽e╁╃e ╊po┿y╅¨』 
╊╃¨a╈╃｠.

┲¨╉┼』 ╅┻╅ ╇╉╁╈╉ ╆‶〉《╀ ′╉]╋┻╈╃¨【 
╊╃》╀┽‶‒ 〈╀╈╈╉′¨【, ┻╋╉╇┻¨ ╃ 〈┽╀¨, 
╉┽╉》╃ ′╆╀┿‶╀¨ ╊╀╋╀┿ ╂┻╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃╀╇ 

┼╆┻╈《╃╋╉┽┻¨【. ├╆┻╈《╃╋╉┽┻╈╃╀ ╈╀ 
¨╋╀┼‶╀¨′｠ ┿╆｠ ┼┻╅╆┻╁┻╈╉┽, ′╆┻┿╅╉┾╉ 
′¨╋‶〉╅╉┽╉┾╉ ╊╀╋〈┻, ╅┻┼┻〉╅╉┽ 

╃ ′╊┻╋╁╃.

┦╃¨╀╋┻¨‶╋‶ ╉ ╂┻╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃╃ 
╃ ┼╆┻╈《╃╋╉┽┻╈╃╃ ┝』 ╈┻╄┿╀¨╀ 

┽ ╅╈╃╁╈』] ╇┻┾┻╂╃╈┻].

У┰┦┭┦┳┮┫
┪oc¨apa╄¨ec【, 〉¨o┼』 ╊pe┿╈a╂╈a〉e╈╈』e 
┿╆｠ ╂a╇opa╁╃┽a╈╃｠ c┽e╁╃e ╊po┿y╅¨』 
╊╃¨a╈╃｠ ╈e co╊p╃╅aca╆╃c【 c y╁e 

╂a╇opo╁e╈╈』╇╃ ╊po┿y╅¨a╇╃.

■ ┢┻╇╉╋┻╁╃┽┻¨【 ╇╉╁╈╉: 
┽』╊╀〉╅‶, ╋』┼‶ ╃ ╇╉╋╀╊╋╉┿‶╅¨』, 

╇｠′╉, ┿╃〉【, ╊¨╃〈‶, ╉┽╉》╃, [╋‶╅¨』, 
╂╀╆╀╈【, ｠╄〈┻ ┼╀╂ ′╅╉╋╆‶╊』, 
╇╉╆╉〉╈』╀ ╊╋╉┿‶╅¨』, ╈┻╊╋., ′』╋, 

╇┻′╆╉ ╃ ¨┽╉╋╉┾, ┾╉¨╉┽』╀ ┼╆‒┿┻ 
╃ ╉′¨┻¨╅╃ ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╈』] ┼╆‒┿, 
╈┻╊╋., ′‶╊』, ╋┻┾‶, ╊╋╃┾╉¨╉┽╆╀╈╈』╀ 

╇｠′╉ ╃ ╋』┼‶, ┼╆‒┿┻ ╃╂ ╅┻╋¨╉[╀╆｠, 
╂┻╊╀╅┻╈╅╃ ╃ ′╆┻┿╅╃╀ ┼╆‒┿┻.

■ ┢a╇opa╁╃┽a¨【 ╈e╆【╂｠: 

‶╊╉¨╋╀┼╆｠╀╇』╀ ┽ ╊╃》‶ 
╊╋╀╃╇‶》╀′¨┽╀╈╈╉ ┽ ′』╋╉╇ ┽╃┿╀ 
╉┽╉》╃, ╈┻╊╋., ╆╃′¨╉┽』╀ ′┻╆┻¨』 ╃╆╃ 

╋╀┿╃′╅┻, ｠╄〈┻ ┽ ′╅╉╋╆‶╊╀, ┽╃╈╉┾╋┻┿, 
〈╀╆』╀ ｠┼╆╉╅╃, ┾╋‶《╃, ╊╀╋′╃╅╃, 
′┽┻╋╀╈╈』╀ ┽╅╋‶¨‶‒ ｠╄〈┻, ╄╉┾‶╋¨, 
╊╋╉′¨╉╅┽┻《‶, ′╇╀¨┻╈‶, ╅╋╀╇-[╋╀《 
╃ ╇┻╄╉╈╀╂.

У┵┦┰┴┨┰┦ ┵┶┴┪┹┰┸┴┨ ┪┱╅ 
┭┦┲┴┶┦┬┮┨┦┳┮╅
┮╊a╅y╄¨e ╊po┿y╅¨』 ┾ep╇e¨╃〉╈o, 〉¨o┼』 
o╈╃ ╈e ╊o¨ep｠╆╃ ┽╅yc ╃ ╈e ┽』╇ep╂╆╃.

1. ┪o╆o╁╃¨e ╊po┿y╅¨』 ┽ y╊a╅o┽╅y.

2. B』┿a┽╃¨e ╃╂ y╊a╅o┽╅╃ ┽ec【 ┽o╂┿yx.

3. ┞ep╇e¨╃〉╈o ╂a╅po╄¨e y╊a╅o┽╅y.

4. ┮╅a╁╃¨e ╈a y╊a╅o┽╅e, 〉¨o ┽ ╈e╄ 

╈axo┿╃¨c｠, ╃ ╅o┾┿a ╊po┿y╅¨』 ┼』╆╃ 
╂a╇opo╁e╈』.

B ┰a┽ec┸┨e y┵a┰o┨┰┮ ┲o┬┳o 
┮c┵o┱╂┭o┨a┸╂:
╊╆e╈╅y ╃╂ pa╂╆╃〉╈』x c╃╈¨e¨╃〉ec╅╃x 

╇a¨ep╃a╆o┽, py╅a┽a ╃╂ ╊o╆╃】¨╃╆e╈o┽o╄ 
╊╆e╈╅╃, a╆‒╇╃╈╃e┽y‒ [o╆【┾y, 
c╊e〈╃a╆【╈』e e╇╅oc¨╃ ┿╆｠ 

╂a╇opa╁╃┽a╈╃｠ ╊po┿y╅¨o┽. 
Bc‒ 】¨y ╊po┿y╅〈╃‒ B』 ╈a╄┿e¨e 
┽ c╊e〈╃a╆╃╂╃po┽a╈╈』x ╇a┾a╂╃╈ax.
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B ┰a┽ec┸┨e y┵a┰o┨┰┮ ┳e┱╂┭╅ 
┮c┵o┱╂┭o┨a┸╂:
y╊a╅o┽o〉╈y‒ ╃╆╃ ╊ep┾a╇e╈¨╈y‒ 
┼y╇a┾y, 〈e╆╆o[a╈, ╇e《╅╃ ┿╆｠ ╇ycopa, 
╃c╊o╆【╂o┽a╈╈』e ╊o╆╃】¨╃╆e╈o┽』e 

╊a╅e¨』.

┊┱╅ ┭a┰p╁┨a┳┮╅ y┵a┰o┨┰┮ ┲o┬┳o 
┮c┵o┱╂┭o┨a┸╂:
pe╂╃╈o┽』e ╅o╆【〈a, ╊╆ac¨╇acco┽』e 

╂a╁╃╇』, 《╊a┾a¨, ╇opo╂oc¨o╄╅y‒ 
╅╆e╄╅y‒ ╆e╈¨y ╃ ╊p.

Me《╅╃ ╃ py╅a┽a ╃╂ ╊o╆╃】¨╃╆e╈o┽o╄ 

╊╆e╈╅╃ ╇o╁╈o ╂a┽ap╃¨【 c ╊o╇o》【‒ 
c╊e〈╃a╆【╈o┾o c┽apo〉╈o┾o a╊╊apa¨a.

┕po┪o┱┬┮┸e┱╂┳oc┸╂ 
xpa┳e┳┮╅ ┭a┲opo┬e┳┳╁x 
┵po┪y┰┸o┨
Cpo╅ xpa╈e╈╃｠ ╊po┿y╅¨o┽ ╊╃¨a╈╃｠ 
╂a┽╃c╃¨ o¨ ╃x ┽╃┿a.

┪╋╃ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋╀ -18 °C:

■ P』┼a, ╅o╆┼aca, ┾o¨o┽』e ┼╆‒┿a, 
x╆e┼o-┼y╆o〉╈』e ╃╂┿e╆╃｠:

┿o 6 ╇ec｠〈e┽
■ C』p, ╊¨╃〈a, ╇｠co:

┿o 8 ╇ec｠〈e┽
■ O┽o》╃, [py╅¨』:

┿o 12 ╇ec｠〈e┽

Cy┵ep┭a┲opa┬┮┨a┳┮e
┲¨o┼』 ┽ ╂a╇opo╁e╈╈』x ╊po┿y╅¨ax 
coxpa╈╃╆╃c【 ┽╃¨a╇╃╈』 ╃ ╊╃¨a¨e╆【╈』e 
┽e》ec¨┽a, a ¨a╅╁e ╈e ╃c╊op¨╃╆╃c【 
╃x ╊p╃┽╆e╅a¨e╆【╈』╄ ┽╃┿ ╃ xopo《╃╄ 
┽╅yc, ╊po┿y╅¨』 ┿o╆╁╈』 ╅a╅ ╇o╁╈o 
┼』c¨pee ╊po╇ep╂╈y¨【 ┿o ca╇o╄ 

cep┿〈e┽╃╈』.

┝╅╆‒〉╃¨╀ ′‶╊╀╋╂┻╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃╀ 
╂┻ ╈╀′╅╉╆【╅╉ 〉┻′╉┽ ╊╀╋╀┿ ╂┻┾╋‶╂╅╉╄ 

′┽╀╁╃] ╊╋╉┿‶╅¨╉┽ ┽ 〈╀╆｠] 
╊╋╀┿‶╊╋╀╁┿╀╈╃｠ ╈╀╁╀╆┻¨╀╆【╈╉┾╉ 
╊╉┽』《╀╈╃｠ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』. 

B o┼》e╇ ╃ 〈e╆o╇ ┿oc¨a¨o〉╈o 
4-6 〉aco┽.

┪oc╆e ┽╅╆‒〉e╈╃｠ ┿a╈╈o╄ [y╈╅〈╃╃ 

╊╋╃┼╉╋ pa┼o¨ae¨ ╈e╊pep』┽╈o. 
B ╇opo╂╃╆【╈o╇ o¨┿e╆e╈╃╃ 
yc¨a╈a┽╆╃┽ae¨c｠ o〉e╈【 ╈╃╂╅a｠ 

¨e╇╊epa¨ypa.

┟╆｠ ╃′╊╉╆【╂╉┽┻╈╃｠ ╇┻╅′╃╇┻╆【╈╉╄ 
╊╋╉╃╂┽╉┿╃¨╀╆【╈╉′¨╃ ╂┻╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠, 

┽╅╆‒〉╃¨╀ ′‶╊╀╋╂┻╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃╀ ╂┻ 
24 〉┻′┻ ┿╉ ╂┻┾╋‶╂╅╃ ′┽╀╁╃] ╊╋╉┿‶╅¨╉┽.

He┼o╆【《╃e ╅o╆╃〉ec¨┽a 

╊po┿y╅¨o┽ ╊╃¨a╈╃｠ (┿o 2 ╅┾) ╇o╁╈o 
╂a╇opa╁╃┽a¨【 ┼e╂ ┽╅╆‒〉e╈╃｠ 
cy╊ep╂a╇opa╁╃┽a╈╃｠.

У┰┦┭┦┳┮┫
Bo ┽pe╇｠ pa┼o¨』 cy╊ep╂a╇opa╁╃┽a╈╃｠ 

】╅c╊╆ya¨a〈╃o╈╈』╄ 《y╇ ╇o╁e¨ 
yc╃╆╃¨【c｠.
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B┰┱╄┽e┳┮e ┮ ┨╁┰┱╄┽e┳┮e 
┺y┳┰┼┮┮
P╃cy╈o╅ 2
┨┻╁╇╃¨╀ ╅╈╉╊╅‶ «super» 8.

┪oc╆e ┽╅╆‒〉e╈╃｠ [y╈╅〈╃╃ 
cy╊ep╂a╇opa╁╃┽a╈╃｠ 】¨a ╅╈o╊╅a 
╂a┾opae¨c｠.

┯y╈╅〈╃｠ cy╊ep╂a╇opa╁╃┽a╈╃｠ 
┽』╅╆‒〉ae¨c｠ a┽¨o╇a¨╃〉ec╅╃ 〉epe╂ 
2½ ┿╈｠.

Pa┭┲opa┬┮┨a┳┮e 
┵po┪y┰┸o┨
B ╂a┽╃c╃╇oc¨╃ o¨ ┽╃┿a ╃ c╊oco┼a 
╊p╃┾o¨o┽╆e╈╃｠ ╊po┿y╅¨o┽ ╇o╁╈o 

┽』┼pa¨【 o┿╃╈ ╃╂ c╆e┿y‒》╃x 
c╊oco┼o┽ ╃x pa╂╇opa╁╃┽a╈╃｠:

■ ╊p╃ ╅o╇╈a¨╈o╄ ¨e╇╊epa¨ype,

■ ┽ xo╆o┿╃╆【╈o╇ o¨┿e╆e╈╃╃,

■ ┽ 】╆e╅¨p╃〉ec╅o╇ ┿yxo┽o╇ 《╅a[y, 
c o┼┿y┽o╇ ┾op｠〉╃╇ ┽o╂┿yxo╇ ╃╆╃ 

┼e╂,

■ ┽ ╇╃╅po┽o╆╈o┽o╄ ╊e〉╃.

ã=┈┳┮┲┦┳┮┫

┪o┿¨a｠┽《╃e ╃╆╃ ╊o╆╈oc¨【‒ 

pa╂╇opo╁e╈╈』e ╊po┿y╅¨』 ╈e╆【╂｠ 
c╈o┽a ╂a╇opa╁╃┽a¨【. To╆【╅o ╊oc╆e 
¨e╊╆o┽o╄ o┼pa┼o¨╅╃ ╊po┿y╅¨o┽ (╃x 

╇o╁╈o c┽ap╃¨【 ╃╆╃ ╊o┿╁ap╃¨【) ┾o¨o┽』e 
┼╆‒┿a ╇o╁╈o c╈o┽a ╂a╇opo╂╃¨【.
Ho ╃x ╈e╆【╂｠ xpa╈╃¨【 ̈ a╅ ╁e ┿o╆┾o, ╅a╅ 

╃ ╂a╇opo╁e╈╈』e c┽e╁╃e ╊po┿y╅¨』.

C┵e┼┮a┱╂┳oe 
oc┳a┿e┳┮e
┪p╃ ╈eo┼xo┿╃╇oc¨╃ B』 ╇o╁e¨e 
╊epec¨a┽╃¨【 ╊o╆╅╃, pac╊o╆o╁e╈╈』e 

┽╈y¨p╃ xo╆o┿╃╆【╈o┾o o¨┿e╆e╈╃｠ 
╃ ╈a e┾o ┿┽ep〈e, ┽ ┿py┾oe ╇ec¨o: 

■ ┪o¨｠╈╃¨e ╊o╆╅y ╈a ce┼｠, o╊yc¨╃¨e ee 

c╊epe┿╃ ╃ ╂a¨e╇ ╃╂┽╆e╅╃¨e ee c┼o╅y 
╃╂ ╈a╊pa┽╆｠‒》╃x.

■ ┟┽ep╈y‒ ╊o╆╅y ╊p╃╊o┿╈╃╇╃¨e 

╃ c╈╃╇╃¨e. P╃cy╈o╅ 4

C┵e┼┮a┱╂┳oe oc┳a┿e┳┮e

(╈e ┽o ┽cex ╇o┿e╆｠x)

┎┭┨┱┫┽┫┳┮┫ ┨╁┪┨┮┬┳┴┯ ┷┸┫┰┱╅┳┳┴┯ 
┵┴┱┰┮
P╃cy╈o╅ 1/16 
┬¨╀╅╆｠╈╈┻｠ ╊╉╆╅┻ ╃╂┽╆╀╅┻╀¨′｠ ┿╆｠ 

╇』¨【｠. ┟╆｠ 】¨╉┾╉ ╊╉¨｠╈╃¨╀ ╊╉╆╅‶ ╅ 
′╀┼╀, ╊╋╃╊╉┿╈╃╇╃¨╀ ′╊╀╋╀┿╃ ╃ 
╃╂┽╆╀╅╃¨╀.

┕o┱┰a ┪┱╅ ┧y┸╁┱o┰
P╃cy╈o╅ 6 A/B 
Ha 】¨y ╊o╆╅y ╇o╁╈o c╅╆a┿』┽a¨【 
┼y¨』╆╅╃, ╈e ┼o｠c【, 〉¨o o╈╃ y╊a┿y¨.

└┸┪┫┱┫┳┮┫ ┷ ┵┴┳┮┬┫┳┳┴┯ 
┸┫┲┵┫┶┦┸┹┶┴┯
P╃cy╈o╅ 1/19 
B ╉¨┿╀╆╀╈╃╃ ′ ╊╉╈╃╁╀╈╈╉╄ 

¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋╉╄ ′╉╂┿┻╀¨′｠ ┼o╆ee ╈╃╂╅a｠ 
¨e╇╊epa¨ypa, 〉e╇ ┽ xo╆o┿╃╆【╈o╇ 
o¨┿e╆e╈╃╃. Te╇╊epa¨ypa ╇o╁e¨ 
o╊yc╅a¨【c｠ ┿a╁e ╈╃╁e 0 °C.

Э¨╃ yc╆o┽╃｠ ╃┿ea╆【╈』 ┿╆｠ xpa╈e╈╃｠ 
p』┼』, ╇｠ca ╃ ╅o╆┼ac』. ┦╃′¨╉┽』╀ 

′┻╆┻¨』, ╉┽╉》╃ ╃ ╊╋╉┿‶╅¨』, 
〉‶┽′¨┽╃¨╀╆【╈』╀ ╅ ┽╉╂┿╀╄′¨┽╃‒ ╈╃╂╅╉╄ 
¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋』, ╂┿╀′【 ]╋┻╈╃¨【 ╈╀╆【╂｠.
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┈┷┸┦┨┰┦ ┧┴┰┷┦
P╃cy╈o╅ 9 

┝′¨┻┽╅‶ ╇╉╁╈╉ ‶┼╋┻¨【.

┊┨┫┶┳┴┯ ┰┴┳┸┫┯┳┫┶
P╃cy╈o╅ 1/28* 
┣┿╀┻╆【╈╉╀ ╇╀′¨╉ ┿╆｠ ]╋┻╈╀╈╃｠ 

′╆┻┿╉′¨╀╄, ╊╋｠╈╉′¨╀╄ ╃ ′┻╆┻¨╈╉╄ 
╂┻╊╋┻┽╅╃.

┊ep┬a┸e┱╂ ┪┱╅ ┧y┸╁┱o┰
P╃cy╈o╅ 1/30 

┟ep╁a¨e╆【 ┿╆｠ ┼y¨』╆o╅ ╊pe╊｠¨c¨┽ye¨ 
╃x o╊po╅╃┿』┽a╈╃‒ ╊p╃ o¨╅p』┽a╈╃╃ 
╃ ╂a╅p』┽a╈╃╃ ┿┽ep〈』 xo╆o┿╃╆【╈╃╅a.

┑╂┪o┩e┳epa┸op
P╃cy╈o╅ 8

1. ┣╂┽╆╀╅╃¨╀ ┼┻╅ ┿╆｠ ┽╉┿』 ╃ ╂┻╆╀╄¨╀ 
┽╉┿‶ ┿╉ ╉¨╇╀¨╅╃.

2. ┬╆╀╄¨╀ ╉′¨╉╋╉╁╈╉ ┽╉┿‶ 〉╀╋╀╂ 
╂┻╆╃┽╈╉╀ ╉¨┽╀╋′¨╃╀ ┽ ╀╇╅╉′¨【 ┿╆｠ 
╆【┿┻. ┬╆╀┿╃¨╀ ╊╋╃ 】¨╉╇, 〉¨╉┼』 ┽╉┿┻ 

╊╉ ┽╉╂╇╉╁╈╉′¨╃ ╈╀ ¨╀╅╆┻ ┽╉┽╈‶¨╋【 
╀╇╅╉′¨╃ ┿╆｠ ]╋┻╈╀╈╃｠ ╅‶┼╃╅╉┽ ╆【┿┻ 
╃╆╃ ′╈┻╋‶╁╃ ╊╉ ╀╇╅╉′¨╃, ┻ ¨┻╅╁╀ ╈╀ 

╋┻╂┼╋』╂┾╃┽┻╆┻′【. ┥‶┼╃╅╃ ╆【┿┻ ┽ 
╊╋╉¨╃┽╈╉╇ ′╆‶〉┻╀ ╇╉┾‶¨ 
╊╋╃╇╀╋╂╈‶¨【 ┿╋‶┾ ╅ ┿╋‶┾‶ ╃╆╃ ╅ 

╊╉┽╀╋]╈╉′¨╃ ╀╇╅╉′¨╃.

3. ┥╉┾┿┻ ╅‶┼╃╅╃ ╆【┿┻ ╂┻╇╉╋╉╂╃╆╃′【, 
╈┻╁╇╃¨╀ ╋』〉┻┾ ┽╈╃╂ ╃ ╉¨╊‶′¨╃¨╀.  

Ky┼╃╅╃ ╆【┿a o¨coe┿╃╈｠¨c｠ 
o¨ ┽a╈╈o〉╅╃ ╃ y╊a┿y¨ ┽ e╇╅oc¨【, 
╊pe┿╈a╂╈a〉e╈╈y‒ ┿╆｠ ╃x xpa╈e╈╃｠.

4. Te╊ep【 ╅y┼╃╅╃ ╆【┿a ╇o╁╈o ┿oc¨a¨【 
╃╂ 】¨o╄ e╇╅oc¨╃. ┥‶┼╃╅╃ ╆【┿┻ 

′╆╀┿‶╀¨ ╋╀┾‶╆｠╋╈╉ ╃╂┽╆╀╅┻¨【 ╃╂ 
╀╇╅╉′¨╃ ┿╆｠ ]╋┻╈╀╈╃｠ ╅‶┼╃╅╉┽ ╆【┿┻, 
〉¨╉┼』 ╊╋╀┿╉¨┽╋┻¨╃¨【 ╃] ′╇╀╋╂┻╈╃｠ 

┿╋‶┾ ′ ┿╋‶┾╉╇.

B╁┪┨┮┬┳o┯ ╅┿┮┽e┰ ┪┱╅ ┰o┱┧ac╁ 
┮ c╁pa
P╃cy╈o╅ . 
┲¨o┼』 ╊po┿y╅¨』 ┼』╆o y┿o┼╈ee 
╂a┾py╁a¨【 ╃ ┽』┾py╁a¨【, ┽』┿┽╃╁╈o╄ 

｠》╃〉e╅ ╇o╁╈o ╃╂┽╆e〉【 
╃╂ xo╆o┿╃╆【╈╃╅a. ┟╆｠ 】¨o┾o e┾o 
c╆e┿ye¨ ╊p╃╊o┿╈｠¨【. ┟ep╁a¨e╆【 
┽』┿┽╃╁╈o┾o ｠》╃〉e╅a ╇o╁╈o 
╊epe┿┽╃┾a¨【 ┽┿o╆【 ╊o╆╅╃.

Ha┰┱e┯┰a «OK»
(╈e ┽o ┽cex ╇o┿e╆｠x)

C ╊o╇o》【‒ ╈a╅╆e╄╅╃ «OK», 
╊pe┿╈a╂╈a〉e╈╈o╄ ┿╆｠ ╅o╈¨po╆｠ 
¨e╇╊epa¨yp』, ╇o╁╈o o╊pe┿e╆｠¨【 
¨e╇╊epa¨ypy ╈╃╁e +4 °C. Ec╆╃ 
╈a ╈a╅╆e╄╅e o¨cy¨c¨┽ye¨ c╆o┽o «OK», 
¨o ╈eo┼xo┿╃╇o ╊oc¨e╊e╈╈o, 《a┾ ╂a 

《a┾o╇, ╊o╈╃╂╃¨【 ¨e╇╊epa¨ypy.

У┰┦┭┦┳┮┫
┪p╃ ┽┽o┿e xo╆o┿╃╆【╈╃╅a 
┽ 】╅c╊╆ya¨a〈╃‒ ╈eo┼xo┿╃╇a｠ 
¨e╇╊epa¨ypa ╇o╁e¨ yc¨a╈a┽╆╃┽a¨【c｠ 

┽ ¨e〉e╈╃e 12 〉aco┽.

┕pa┨┮┱╂┳a╅ yc┸a┳o┨┰a
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B╁┰┱╄┽e┳┮e ┵┶┮┧┴┶┦ 
┮ ┨╁┨o┪ e┩o 
┮┭ ╃┰c┵┱ya┸a┼┮┮

┈╁┰┱╄┽┫┳┮┫ ┧╁┸┴┨┴┩┴ 
┵┶┮┧┴┶┦
P╃cy╈o╅ 1

Ha╁╇╃¨e ╅╈o╊╅y ┽╅╆‒〉e╈╃｠/
┽』╅╆‒〉e╈╃｠ 12. 
Xo╆o┿╃╆【╈』╄ a┾pe┾a¨ ╃ oc┽e》e╈╃e 

┽』╅╆‒〉a‒¨c｠.

B╁┨o┪ ┵┶┮┧┴┶┦ 
┮┭ ╃┰c┵┱ya┸a┼┮┮
Ec╆╃ B』 ╈e ┼y┿e¨e ╊o╆【╂o┽a¨【c｠ 

╊╋╃┼╉╋o╇ ┽ ¨e〉e╈╃e 
╊po┿o╆╁╃¨e╆【╈o┾o ┽pe╇e╈╃:

1. B』╅╆‒〉╃¨e ╊╋╃┼╉╋.

2. ┣╂┽╆e╅╃¨e ┽╃╆╅y ╃╂ po╂e¨╅╃ 
╃╆╃ ┽』╅╆‒〉╃¨e ╊pe┿oxpa╈╃¨e╆【.

3. ┪po┽e┿╃¨e 〉╃c¨╅y ╊╋╃┼╉╋┻.

4. Oc¨a┽【¨e ┿┽ep〈y ╊╋╃┼╉╋┻ o¨╅p』¨o╄.

Pa┭┲opa┬┮┨a┳┮e

Xo┱o┪┮┱╂┳oe o┸┪e┱e┳┮e

Pa╂╇opa╁╃┽a╈╃e ╊po┽o┿╃¨c｠ 
a┽¨o╇a¨╃〉ec╅╃.

┭┻╆┻｠ ┽╉┿┻ ′╆╃┽┻╀¨′｠ 〉╀╋╀╂ 
┿╋╀╈┻╁╈╉╀ ╉¨┽╀╋′¨╃╀ ┽ ╃′╊┻╋╃¨╀╆【╈』╄ 
╊╉┿┿╉╈, ╅╉¨╉╋』╄ ╋┻′╊╉╆╉╁╀╈ ╈┻ 

╂┻┿╈╀╄ ′¨╀╈╅╀ ]╉╆╉┿╃╆【╈╃╅┻.

Mopo┭┮┱╂┳oe o┸┪e┱e┳┮e

├╆a┾o┿ap｠ ╊o╆╈oc¨【‒ a┽¨o╇a¨╃〉ec╅o╄ 

c╃c¨e╇e «NoFrost» ┽╈y¨p╃ 
╇opo╂╃╆【╈o┾o o¨┿e╆e╈╃｠ ╆e┿ 
╈e o┼pa╂ye¨c｠. B pa╂╇opa╁╃┽a╈╃╃ 

o¨┿e╆e╈╃｠ ┼o╆【《e ╈e¨ ╈eo┼xo┿╃╇oc¨╃.

┝┮┷┸┰┦ ┵┶┮┧┴┶┦
ã=┈┳┮┲┦┳┮┫

■ He ╃′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 cpe┿c¨┽a ┿╆｠ 

〉╃c¨╅╃ ╃ pac¨┽op╃¨e╆╃, co┿ep╁a》╃╀ 
╊eco╅, x╆op╃┿ ╃╆╃ ╅╃c╆o¨』.

■ He ╃c╊o╆【╂╉┽┻¨【 a┼pa╂╃┽╈』╀ 

╃ 〈apa╊a‒》╃╀ ┾y┼╅╃. 

Ha ╇e¨a╆╆╃〉ec╅╃x ╊o┽epx╈oc¨｠x 
╇o╁e¨ ╊o｠┽╃¨【c｠ ╅oppo╂╃｠.

■ ┨╃╅╉┾┿┻ ╈╀ ╇』¨【 ╊╉╆╅╃ 
╃ ╅╉╈¨╀╄╈╀╋』 ┽ ╊╉′‶┿╉╇╉╀〉╈╉╄ 
╇┻《╃╈╀.

┟╀¨┻╆╃ ╇o┾y¨ ┿e[op╇╃po┽a¨【c｠!

┎c┵o┱╂┭ye┲a╅ ┪┱╅ ┵po┸┮p┰┮ ┨o┪a 
┳e ┪o┱┬┳a ┵o┵ac┸╂
■ B ╊╋╉╋╀╂╃, ╃╇╀‒》╃╀′｠ ┽ ╊╀╋╀┿╈╀╄ 

〉┻′¨╃ ┿╈┻ ╇╉╋╉╂╃╆【╈╉┾╉ ╉¨┿╀╆╀╈╃｠,

■ 】╆╀╇╀╈¨』 ‶╊╋┻┽╆╀╈╃｠,

■ ┽ c╃c¨e╇y oc┽e》e╈╃｠.
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┕oc┸y┵a┯┸e c┱e┪y╄┿┮┲ 
o┧pa┭o┲:

1. B』╅╆‒〉a╄¨e ╊p╃┼op ╊epe┿ 〉╃c¨╅o╄.

2. ┣╂┽╆e╅╃¨e ┽╃╆╅y ╃╂ po╂e¨╅╃ ╃╆╃ 
┽』╅╆‒〉╃¨e ╊pe┿oxpa╈╃¨e╆【.

3. ┣╂┽╆e╅╃¨e ╂a╇opo╁e╈╈』e ╊po┿y╅¨』 

╃ ╊o╆o╁╃¨e ╃x ┽ ╊pox╆a┿╈oe ╇ec¨o. 
A╅╅y╇y╆｠¨op xo╆o┿a (ec╆╃ ¨a╅o┽o╄ 
╃╇ee¨c｠ ┽ ╅o╇╊╆e╅¨e ╊oc¨a┽╅╃) 

╊o╆o╁╃¨e c┽epxy ╈a ╊po┿y╅¨』.

4. ┟╆｠ 〉╃c¨╅╃ ╊p╃┼opa ╊o╆【╂y╄¨ec【 
╇｠┾╅o╄ ¨p｠╊o〉╅o╄ ╃ ¨e╊╆o╄ ┽o┿o╄ 

c ╈e┼o╆【《╃╇ ╅o╆╃〉ec¨┽o╇ ╇o‒》e┾o 
cpe┿c¨┽a c ╈e╄¨pa╆【╈』╇ pH. Bo┿a 
┿╆｠ 〉╃c¨╅╃ ╈e ┿o╆╁╈a ╊o╊ac¨【 
┽ c╃c¨e╇y oc┽e》e╈╃｠.

5. ┮╊╆╉¨╈╃¨╀╆【 ┿┽╀╋〈』 ′╆╀┿‶╀¨ ╆╃《【 
╊╋╉¨╀╋╀¨【 ¨╋｠╊╉〉╅╉╄, ′╇╉〉╀╈╈╉╄ 

┽ 〉╃′¨╉╄ ┽╉┿╀, ╃ ╂┻¨╀╇ ¨》┻¨╀╆【╈╉ 
┽』¨╀╋╀¨【 ╈┻′‶]╉.

6. ┪╉′╆╀ 〉╃′¨╅╃: ′╈╉┽┻ ╊╉┿╅╆‒〉╃¨╀ 

╊╋╃┼╉╋ ╅ 】╆╀╅¨╋╉′╀¨╃ ╃ ┽╅╆‒〉╃¨╀ 
╀┾╉.

7. ┢a┾py╂╃¨e ┽ ╇opo╂╃╆【╈oe o¨┿e╆e╈╃e 

╂a╇opo╁e╈╈』e ╊po┿y╅¨』.

C┵e┼┮a┱╂┳oe oc┳a┿e┳┮e

┟╆｠ 〉╃′¨╅╃ ┽′╀ ╊╀╋╀┿┽╃╁╈』╀ 】╆╀╇╀╈¨』 

╊╋╃┼╉╋┻ ┽』╈╃╇┻‒¨′｠.

┎┭┨┱┫┽┫┳┮┫ ┷┸┫┰┱╅┳┳╁┻ ┵┴┱┴┰
┪╉¨｠╈╃¨╀ ′¨╀╅╆｠╈╈』╀ ╊╉╆╅╃ ╅ ′╀┼╀ 
╃ ╃╂┽╆╀╅╃¨╀.

┎┭┨┱┫┽┫┳┮┫ ┵┴┱┴┰ ┨ ┪┨┫┶┮
P╃cy╈o╅ 4
┪╋╃╊╉┿╈╃╇╃¨╀ ┽┽╀╋] ╊╉╆╅╃ 

╃ ╃╂┽╆╀╅╃¨╀.

┎┭┨┱┫┽┫┳┮┫ ┨╁┪┨┮┬┳┴┯ ┷┸┫┰┱╅┳┳┴┯ 
┵┴┱┰┮ ┴┸┪┫┱┫┳┮╅ ┷ ┵┴┳┮┬┫┳┳┴┯ 
┸┫┲┵┫┶┦┸┹┶┴┯
P╃cy╈o╅ *
┨┻╁╇╃¨╀ ╅╋╀╊╆╀╈╃╀ ┽┽╀╋] ╃ ╃╂┽╆╀╅╃¨╀ 
′¨╀╅╆｠╈╈‶‒ ╊╉╆╅‶.

У┰┦┭┦┳┮┫
┬¨╀╅╆｠╈╈‶‒ ╊╉╆╅‶ ╉¨┿╀╆╀╈╃｠ 
′ ╊╉╈╃╁╀╈╈╉╄ ¨╀╇╊╀╋┻¨‶╋╉╄ ╈╀╆【╂｠ 
╇』¨【 ╊╉┿ ╊╋╉¨╉〉╈╉╄ ┽╉┿╉╄.

┇┴┰┷╁ ┨ ┻┴┱┴┪┮┱╂┳┴┲ ┴┸┪┫┱┫┳┮┮
P╃cy╈o╅ ,

┝』┿┽╃╈【¨╀ ┼╉╅′ ┿╉ ‶╊╉╋┻, ╊╋╃╊╉┿╈｠┽, 
╉′┽╉┼╉┿╃¨╀ ╀┾╉ ╃╂ [╃╅′┻〈╃╃ 

╃ ╃╂┽╆╀╅╃¨╀.

┝′¨┻┽╆｠｠ ┼╉╅′ ╈┻ ╇╀′¨╉, ‶′¨┻╈╉┽╃¨╀ 
╀┾╉ ╈┻ ╈┻╊╋┻┽╆｠‒》╃╀ ╃ ╂┻┿┽╃╈【¨╀ 

┽╉┽╈‶¨╋【 ╊╋╃┼╉╋┻. ┢┻[╃╅′╃╋‶╄¨╀ ┼╉╅′ 
╈┻ ╇╀′¨╀, ╈┻╁┻┽ ╈┻ ╈╀┾╉.

У┰┦┭┦┳┮┫
┪╀╋╀┿ ╃╂┽╆╀〉╀╈╃╀╇ ┼╉╅′┻ ┿╆｠ ╉┽╉》╀╄ 
╈╀╉┼]╉┿╃╇╉ ╊╋╀┿┽┻╋╃¨╀╆【╈╉ ╃╂┽╆╀〉【 
╋┻′╊╉╆╉╁╀╈╈‶‒ ╈┻┿ ╈╃╇ ′¨╀╅╆｠╈╈‶‒ 
╊╉╆╅‶.

┎┭┨┱┫┽┫┳┮┫ ┷┸┫┰┱╅┳┳┴┯ ┵┴┱┰┮ ┳┦┪ 
┰┴┳┸┫┯┳┫┶┴┲ ┪┱╅ ┴┨┴┿┫┯
P╃cy╈o╅ +
┝』 ╇╉╁╀¨╀ ┽』╈╃╇┻¨【 ╃ ╋┻╂┼╃╋┻¨【 
′¨╀╅╆｠╈╈‶‒ ╊╉╆╅‶ ┿╆｠ 〉╃′¨╅╃.

У┰┦┭┦┳┮┫
┪╀╋╀┿ ╃╂┽╆╀〉╀╈╃╀╇ ′¨╀╅╆｠╈╈╉╄ ╊╉╆╅╃ 

╃╂┽╆╀〉【 ╅╉╈¨╀╄╈╀╋ ┿╆｠ ╉┽╉》╀╄.

Oc┨e┿e┳┮e 
(┳a c┨e┸o┪┮o┪ax)
Ba《 xo╆o┿╃╆【╈╃╅ oc╈a》e╈ c╃c¨e╇o╄ 

oc┽e》e╈╃｠ ╈a c┽e¨o┿╃o┿ax, ╅o¨opa｠ 
╈e ╈y╁┿ae¨c｠ ┽ ¨exo┼c╆y╁╃┽a╈╃╃.

Pe╇o╈¨ oc┽e》e╈╃｠ ┿a╈╈o┾o ¨╃╊a 

┿o╆╁e╈ ╊po┽o┿╃¨【c｠ ╆╃《【 c╃╆a╇╃ 
c╊e〈╃a╆╃c¨o┽ y╊o╆╈o╇o〉e╈╈o┾o 
cep┽╃c╈o┾o 〈e╈¨pa ╃╆╃ 

╅┽a╆╃[╃〈╃po┽a╈╈』╇╃ c╊e〈╃a╆╃c¨a╇╃, 
╃╇e‒》╃╇╃ ╈a 】¨o pa╂pe《e╈╃e.
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Ka┰ c╃┰o┳o┲┮┸╂ 
╃┱e┰┸po╃┳ep┩┮╄
■ ├』¨╉┽╉╄ ╊╋╃┼╉╋ c╆e┿ye¨ yc¨a╈o┽╃¨【 

┽ cyxo╇, xopo《o ╊po┽e¨p╃┽ae╇o╇ 

╊o╇e》e╈╃╃! O╈ ╈e ┿o╆╁e╈ c¨o｠¨【 
╈a co╆╈〈e ╃╆╃ ╊o┼╆╃╂oc¨╃ o¨ ╃c¨o〉-
╈╃╅a ¨e╊╆a (╈a╊p╃╇ep, pa┿╃a¨opa 

o¨o╊╆e╈╃｠, 】╆e╅¨po╊╆╃¨』).

┪p╃ ╈eo┼xo┿╃╇oc¨╃ ┽oc╊o╆【╂y╄¨ec【 
╊╆╃¨o╄ ╃╂ ╃╂o╆╃py‒》e┾o ╇a¨ep╃a╆a.

■ ┭╀╊╆』╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ╃ ╈┻╊╃¨╅╃ ╊╀╋╀┿ 
╋┻╂╇╀》╀╈╃╀╇ ┽ ╊╋╃┼╉╋╀ ′╆╀┿‶╀¨ 
╉]╆┻┿╃¨【.

■ ┢┻╇╉╋╉╁╀╈╈』╀ ╊╋╉┿‶╅¨』 ╊╉╇╀′¨╃¨╀ 
┿╆｠ ╋┻╂╇╉╋┻╁╃┽┻╈╃｠ ┽ ]╉╆╉┿╃╆【╈╉╀ 
╉¨┿╀╆╀╈╃╀, 〉¨╉┼』 ╃′╊╉╆【╂╉┽┻¨【 
]╉╆╉┿ ╂┻╇╉╋╉╁╀╈╈』] ╊╋╉┿‶╅¨╉┽ ┿╆｠ 
╉]╆┻╁┿╀╈╃｠ ╊╋╉┿‶╅¨╉┽.

■ ┢a╅p』┽a╄¨e ┿┽ep╃ ╊╋╃┼╉╋┻ ╅a╅ 

╇o╁╈o ┼』c¨pee.

■ ┲¨╉┼』 ╃╂┼╀╁┻¨【 ╊╉┽』《╀╈╈╉┾╉ 
╊╉¨╋╀┼╆╀╈╃｠ 】╆╀╅¨╋╉】╈╀╋┾╃╃, 

′╊╃╈╅‶ ╊╋╃┼╉╋┻ ′╆╀┿‶╀¨ ┽╋╀╇｠ 
╉¨ ┽╋╀╇╀╈╃ 〉╃′¨╃¨【. 

■ ┪╋╃ ╈┻╆╃〉╃╃:  

┮′¨┻╈╉┽╃¨╀ ┿╃′¨┻╈〈╃╋‶‒》╃╄ 
】╆╀╇╀╈¨ ┿╆｠ ′╉┼╆‒┿╀╈╃｠ 
╋┻′′¨╉｠╈╃｠ ╉¨ ′¨╀╈╅╃, 〉¨╉┼』 

╉┼╀′╊╀〉╃¨【 ‶╅┻╂┻╈╈╉╀ ╊╉¨╋╀┼╆╀╈╃╀ 
】╆╀╅¨╋╉】╈╀╋┾╃╃ ╊╋╃┼╉╋┻ (′╇╉¨╋╃¨╀ 
╃╈′¨╋‶╅〈╃‒ ╊╉ ╇╉╈¨┻╁‶). 
┨╀┿╉′¨┻¨╉〉╈╉╀ ╋┻′′¨╉｠╈╃╀ 
╉¨ ′¨╀╈╅╃ ╈╀ ╉┾╋┻╈╃〉╃┽┻╀¨ 
[‶╈╅〈╃╉╈┻╆【╈╉′¨【 ╊╋╃┼╉╋┻. 

┪╉¨╋╀┼╆╀╈╃╀ 】╆╀╅¨╋╉】╈╀╋┾╃╃ ╇╉╁╀¨ 
┽ ¨┻╅╉╇ ′╆‶〉┻╀ ╈╀╂╈┻〉╃¨╀╆【╈╉ 
╊╉┽』′╃¨【′｠. ┫┻′′¨╉｠╈╃╀ ╈╀ ┿╉╆╁╈╉ 

╊╋╀┽』《┻¨【 75 ╇╇.

■ ┪╉╋｠┿╉╅ ╋┻╂╇╀》╀╈╃｠ 】╆╀╇╀╈¨╉┽ 
╉′╈┻》╀╈╃｠ ╈╀ ┽╆╃｠╀¨ 
╈┻ ╊╉¨╋╀┼╆╀╈╃╀ 】╆╀╅¨╋╉】╈╀╋┾╃╃ 
╊╋╃┼╉╋╉╇.

Pa┧o┽┮e ┾y┲╁

O┧╁┽┳╁e ┾y┲╁
┉y┪e┳┮e
┫┻┼╉¨┻‒¨ ┿┽╃┾┻¨╀╆╃ (╈┻╊╋., 

]╉╆╉┿╃╆【╈』╀ ┻┾╋╀┾┻¨』, ┽╀╈¨╃╆｠¨╉╋).

┇y┱╂┰a┳╂e ┮┱┮ ┬y┬┬a┳┮e
┰╆┻┿┻┾╀╈¨ ¨╀〉╀¨ ╊╉ ¨╋‶┼┻╇.

┟e┱┽┰┮
┝╅╆‒〉┻‒¨′｠ ╃╆╃ ┽』╅╆‒〉┻‒¨′｠ 

┿┽╃┾┻¨╀╆【, ┽』╅╆‒〉┻¨╀╆【 ╃╆╃ ╇┻┾╈╃¨╈』╀ 
╅╆┻╊┻╈』.

┕o┸pec┰┮┨a┳┮e
┪po╃cxo┿╃¨ a┽¨o╇a¨╃〉ec╅oe 

pa╂╇opa╁╃┽a╈╃e. 

Ka┰ ┮┭┧e┬a┸╂ ┵oc┸opo┳┳┮x 
┾y┲o┨
Xo┱o┪┮┱╂┳┮┰ c┸o┮┸ ┳epo┨┳o
B』po┽╈｠╄¨e, ╊o╁a╆y╄c¨a, xo╆o┿╃╆【╈╃╅ 

c ╊o╇o》【‒ ┽a¨ep╊aca. O¨pe┾y╆╃py╄¨e 
╊o ┽』co¨e ┽╃╈¨o┽』e ╈o╁╅╃ 
xo╆o┿╃╆【╈╃╅a ╃╆╃ ╊o┿╆o╁╃¨e 〉¨o-

╈╃┼y┿【 ╊o┿ ╈e┾o.

Xo┱o┪┮┱╂┳┮┰ «┭a┬a┸»
O¨o┿┽╃╈【¨e, ╊o╁a╆y╄c¨a, xo╆o┿╃╆【╈╃╅ 
o¨ c¨o｠》e╄ p｠┿o╇ ╇e┼e╆╃ ╃╆╃ ┿py┾╃x 

┼』¨o┽』x ╊p╃┼opo┽.

┞┦┸┦╄┿┮┫┷╅ ┮┱┮ ┭┦┰┱┮┳┮┨┾┮┫ 
┧┴┰┷╁ ┮┱┮ ┵┴┱┰┮
┪╋╉┽╀╋【¨╀, ╊╉╁┻╆‶╄′¨┻, ╅┻╅ 

‶′¨┻╈╉┽╆╀╈』 ′『╀╇╈』╀ ┿╀¨┻╆╃ ╃, ╊╋╃ 
╈╀╉┼]╉┿╃╇╉′¨╃, ╋┻′╊╉╆╉╁╃¨╀ ╃] 
╊╋┻┽╃╆【╈╉.

┇y┸╁┱┰┮ ┮┱┮ ┵po┽┮e e┲┰oc┸┮ 
┵p┮┰aca╄┸c╅ ┪py┩ ┰ ┪py┩y
He╇╈o┾o o¨o┿┽╃╈【¨e, ╊o╁a╆y╄c¨a, 
┼y¨』╆╅╃ ╃╆╃ e╇╅oc¨╃ ┿py┾ o¨ ┿py┾a.
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Ca┲oc┸o╅┸e┱╂┳oe yc┸pa┳e┳┮e ┲e┱┰┮x 
┳e┮c┵pa┨┳oc┸e┯
┪pe╁┿e 〉e╇ ┽』╂┽a¨【 C╆y╁┼y cep┽╃ca:

╊po┽ep【¨e, ╈e c╇o╁e¨e ╆╃ B』 yc¨pa╈╃¨【 ╈e╊o╆a┿╅╃ ca╇oc¨o｠¨e╆【╈o c ╊o╇o》【‒ 
╊p╃┽e┿e╈╈』x ╈╃╁e pe╅o╇e╈┿a〈╃╄.

Ba╇ ╊p╃┿e¨c｠ o╊╆a〉╃┽a¨【 ┽』╂o┽ c╊e〈╃a╆╃c¨o┽ C╆y╁┼』 cep┽╃ca ┿╆｠ ╅o╈cy╆【¨a〈╃╃ 
ca╇oc¨o｠¨e╆【╈o – ┿a╁e ┽o ┽pe╇｠ ┾apa╈¨╃╄╈o┾o ╊ep╃o┿a!

He╃cпpaв╈ocть Bo╂╇o╁╈aя пp╃ч╃╈a Уcтpa╈e╈╃e

┳a╉〈╇』ec╉oe ╆′a』e′╇e 

〈e╋‶epa〈yp｠ c╇╊を′o 

o〈╊╇』ae〈cぅ o〈 

yc〈a′o╁╊e′′o╂o.

B ′e╉o〈op｠x c╊y』aぅx ╃oc〈a〈o』′o ╁｠╉╊ぃ』╇〈を 

xo╊o╃╇╊を′╇╉ ′a 5 ╋╇′y〈.

Ec╊╇ 〈e╋‶epa〈ypa c╊╇【╉o╋ ╁｠co╉aぅ, 

〈o ‶po╁epを〈e 』epe╆ ′ec╉o╊を╉o 』aco╁, 

′e ‶p╇╀╊╇╆╇╊ocを ╊╇ 《a╉〈╇』ec╉oe ╆′a』e′╇e 

〈e╋‶epa〈yp｠ ╉ ╆a╃a′′o╋y.

Ec╊╇ 〈e╋‶epa〈ypa c╊╇【╉o╋ ′╇╆╉aぅ, 〈o 

‶po╁epを〈e ee ′a c╊e╃yぃ】╇╈ ╃e′を e】e pa╆.

Oc╁e】e′╇e 

′e 《y′╉『╇o′╇pye〈.

C╇c〈e╋a oc╁e】e′╇ぅ 

′a c╁e〈o╃╇o╃ax ╁｠【╊a 

╇╆ c〈poぅ.

C╋o〈p╇〈e pa╆╃e╊ «Oc╁e】e′╇e (′a 

c╁e〈o╃╇o╃ax)».

Б｠〈¨╁¨╈ ‶[╇╀¨[ ¨]〈┿╁┿╊]ぅ 

]╊╇【╉¨╋ ╃¨╊╂¨╄ ╁[╄╋ぅ 

¨〈╉[｠〈｠╋.

Oc╁e】e′╇e o〈╉╊ぃ』╇〈cぅ 

c‶yc〈ぅ o╉. 10 ╋╇′y〈.

П¨]╊╄ ¨〈╉[｠〈╇ぅ ╇ ╆┿╉[｠〈╇ぅ ╃╁╄[『｠ ‶[╇╀¨[┿ 

¨]╁╄】╄′╇╄ ╁╉╊ぃ』┿╄〈]ぅ ]′¨╁┿.

П¨′╇╅╄′′┿ぅ ぅ[╉¨]〈を 

¨]╁╄】╄′╇ぅ ぁ╊╄╋╄′〈¨╁ 

〉‶[┿╁╊╄′╇ぅ.

┤]╊╇ ‶[╇╀¨[¨╋ ′╄╉¨〈¨[¨╄ 

╁[╄╋ぅ ′╄ ‶¨╊を╆¨╁┿╊╇]を, 

〈¨ ╃╇]‶╊╄╈ ‶┿′╄╊╇ 

〉‶[┿╁╊╄′╇ぅ ‶╄[╄╉╊ぃ』┿╄〈]ぅ 

╁ [╄╅╇╋ ぁ╉¨′¨╋╇╇ 

ぁ′╄[╂╇╇.

Кa╉ 〈o╊を╉o ╀｠〈o╁｠╋ ‶p╇╀opo╋ c′o╁a 

′a』╇′aぃ〈 ‶o╊を╆o╁a〈をcぅ, ′a‶p╇╋ep, 

o〈╉p｠╁aぃ〈 e╂o ╃╁ep『y, ╃╇c‶╊e╈ c′o╁a 

‶epexo╃╇〈 ′a ′op╋a╊を′oe oc╁e】e′╇e.

He ╂op╇〈 ′╇ o╃╇′ 

╇╆ ╇′╃╇╉a〈opo╁.

O〈╉╊ぃ』╇╊╇ 

ぁ╊e╉〈poぁ′ep╂╇ぃ; cpa╀o〈a╊ 

‶pe╃oxpa′╇〈e╊を; ╁╇╊╉a 

«╀o╊〈ae〈cぅ» ╁ po╆e〈╉e.

П¨╃╉╊ぃ』╇〈╄ 【〈╄‶]╄╊を′〉ぃ ╁╇╊╉〉 ╉ ]╄〈╇. 

Пoc╋o〈p╇〈e, ec〈を ╊╇ ′a‶pぅ╅e′╇e 

╁ ぁ╊e╉〈poce〈╇, ‶po╁epを〈e ‶pe╃oxpa′╇〈e╊╇.
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He╃cпpaв╈ocть Bo╂╇o╁╈aя пp╃ч╃╈a Уcтpa╈e╈╃e

Пpo╆╁y』╇〈 

‶pe╃y‶pe╃╇〈e╊を′｠╈ 

c╇╂′a╊.

К′¨‶╉┿ «alarm» ]╁╄〈╇〈]ぅ. 

P╇cy′o╉2/5

He╇c‶pa╁′oc〈を: 

╁ ╋opo╆╇╊を′o╋ o〈╃e╊e′╇╇ 

«c╊╇【╉o╋ 〈e‶╊o»!

┣╊ぅ ╁｠╉╊ぃ』e′╇ぅ ‶pe╃y‶pe╃╇〈e╊を′o╂o 

c╇╂′a╊a ′a╅╋╇〈e ′a ╉′o‶╉y «alarm» 5. 

Б｠〈¨╁¨╈ ‶[╇╀¨[ ¨〈╉[｠〈. ┦┿╉[¨╈〈╄ ╀｠〈¨╁¨╈ ‶[╇╀¨[.

┦a╉p｠〈｠ ╁e′〈╇╊ぅ『╇o′′｠e 

o〈╁epc〈╇ぅ ‶[╇╀¨[a.

O╀ec‶e』を〈e ′a╃╊e╅a】yぃ ╁e′〈╇╊ぅ『╇ぃ 

‶[╇╀¨[a.

┦a o╃╇′ pa╆ ╀｠╊o 

╆a╂py╅e′o c╊╇【╉o╋ 

╀o╊を【oe ╉o╊╇』ec〈╁o 

c╁e╅╇x ‶po╃y╉〈o╁ ‶╇〈a′╇ぅ, 

‶pe╃′a╆′a』e′′｠x ╃╊ぅ 

╆a╋opa╅╇╁a′╇ぅ.

┦a╂py╅a╈〈e ╋opo╆╇╊を′oe o〈╃e╊e′╇e 

c y』e〈o╋ ╋a╉c. ‶po╇╆╁o╃╇〈e╊を′oc〈╇ 

╆a╋opa╅╇╁a′╇ぅ.

П¨]╊╄ 〉]〈[┿′╄′╇ぅ ′╄╇]‶[┿╁′¨]〈╇ ╉′¨‶╉┿ 

«alarm» ╂┿]′╄〈 ]‶〉]〈ぅ ′╄╉¨〈¨[¨╄ ╁[╄╋ぅ.

B ╋opo╆╇╊を′o╋ o〈╃e╊e′╇╇ 

c╊╇【╉o╋ ╁｠co╉aぅ 

〈e╋‶epa〈ypa.

С╊╇【╉¨╋ 』┿]〈¨ 

¨〈╉[｠╁┿╊╇]を ╃╁╄[『｠ 

╀｠〈¨╁¨╂¨ ‶[╇╀¨[┿.

Н╄ ¨〈╉[｠╁┿╈〈╄ ╀｠〈¨╁¨╈ ‶[╇╀¨[ ╀╄╆ 

′┿╃¨╀′¨]〈╇.

┦a╉p｠〈｠ ╁e′〈╇╊ぅ『╇o′′｠e 

o〈╁epc〈╇ぅ.

┲╀ep╇〈e ╋e【aぃ】╇e ‶pe╃╋e〈｠.

┦a╋opa╅╇╁a′╇e c╊╇【╉o╋ 

╀o╊を【o╂o ╉o╊╇』ec〈╁a 

c╁e╅╇x ‶po╃y╉〈o╁ ‶╇〈a′╇ぅ.

┦a╂py╅a╈〈e ╋opo╆╇╊を′oe o〈╃e╊e′╇e 

c y』e〈o╋ ╋a╉c. ‶po╇╆╁o╃╇〈e╊を′oc〈╇ 

╆a╋opa╅╇╁a′╇ぅ.
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C┱y┬┧a cep┨┮ca
Te╆e[o╈ ╃ a┿pec pac╊o╆o╁e╈╈o┾o 
╈e╊o┿a╆e╅y o¨ Bac y╊o╆╈o╇o〉e╈╈o┾o 
cep┽╃c╈o┾o 〈e╈¨pa B』 c╇o╁e¨e ╈a╄¨╃ 

┽ ¨e╆e[o╈╈o╄ ╅╈╃┾e ╃╆╃ ┽ ╊epe〉╈e 
cep┽╃c╈』x 〈e╈¨po┽. ┪p╃ o┼pa》e╈╃╃ 
┽ C╆y╁┼y cep┽╃ca ╈a╂o┽╃¨e, 

╊o╁a╆y╄c¨a, ╈o╇ep ╃╂┿e╆╃｠ (E-Nr.) 
╃ ╂a┽o┿c╅o╄ ╈o╇ep (FD) Ba《e┾o 
xo╆o┿╃╆【╈╃╅a.

Э¨╃ ┿a╈╈』e B』 ╈a╄┿e¨e ┽ [╃p╇e╈╈o╄ 
¨a┼╆╃〉╅e. P╃cy╈o╅ /
┪o╇o┾╃¨e, ╊o╁a╆y╄c¨a, ╃╂┼e╁a¨【 
╈e╈y╁╈』x ┽』e╂┿o┽ c╊e〈╃a╆╃c¨o┽, 
╊pa┽╃╆【╈o y╅a╂a┽ ╂a┽o┿c╅o╄ ╈o╇ep 
╃ ╈o╇ep ╃╂┿e╆╃｠. Te╇ ca╇』╇ B』 

c】╅o╈o╇╃¨e c┽｠╂a╈╈』e c 】¨╃╇ 
pacxo┿』.

┍┦╅┨┰┦ ┳┦ ┶┫┲┴┳┸ 
┮ ┰┴┳┷┹┱╂┸┦┼┮╅ ┵┶┮ 
┳┫┵┴┱┦┪┰┦┻
┥╉╈¨┻╅¨╈』╀ ┿┻╈╈』╀ ┽′╀] ′¨╋┻╈ ┝』 
╈┻╄┿ё¨╀ ┽ ╊╋╃╆╉╁╀╈╈╉╇ ′╊╃′╅╀ 
′╀╋┽╃′╈』] 〈╀╈¨╋╉┽.
 

He╃cпpaв╈ocть Bo╂╇o╁╈aя пp╃ч╃╈a Уcтpa╈e╈╃e

┣╁ep『a ╋opo╆╇╊を′o╂o 

o〈╃e╊e′╇ぅ ╀｠╊a c╊╇【╉o╋ 

╃o╊╂o o〈╉p｠〈o╈; 

yc〈a′o╁╊e′′aぅ 〈e╋‶epa〈ypa 

╀o╊を【e ′e ╃oc〈╇╂ae〈cぅ.

┧c‶ap╇〈e╊を (‶po╇╆╁o╃╇〈e╊を 

xo╊o╃a) ╁ c╇c〈e╋e 

«NoFrost» c╊╇【╉o╋ c╇╊を′o 

o╀╊e╃e′e╊, ╇╆-╆a 』e╂o o′ 

╀o╊を【e ′e ╋o╅e〈 o〈〈a╇╁a〈を 

‶o╊′oc〈をぃ a╁〈o╋a〈╇』ec╉╇.

Ha ╁pe╋ぅ pa╆╋opa╅╇╁a′╇ぅ ╇c‶ap╇〈e╊ぅ 

′eo╀xo╃╇╋o ╇╆╁╊e』を ╆a╋opo╅e′′｠e 

‶po╃y╉〈｠ ╁╋ec〈e c ぅ】╇╉a╋╇ ╇ ‶o╊o╅╇〈を ╇x 

′a xpa′e′╇e ╁ ‶pox╊a╃′oe ╋ec〈o, 

‶o╆a╀o〈╇╁【╇cを o╀ ╇x xopo【e╈ 

〈e‶╊o╇╆o╊ぅ『╇╇.

B｠╉╊ぃ』╇〈e xo╊o╃╇╊を′╇╉ ╇ o〈o╃╁╇′を〈e e╂o o〈 

c〈e′｠. Oc〈a╁を〈e ╃╁ep『y ‶[╇╀¨[┿ o〈╉p｠〈o╈.

Пp╇╋ep′o 』epe╆ 20 ╋╇′y〈 〈a╊aぅ ╁o╃a ′a』′e〈 

c〈e╉a〈を ╁ ‶o╃╃o′ ╃╊ぅ ╇c‶ape′╇ぅ, 

pac‶o╊o╅e′′｠╈ ′a ╆a╃′e╈ c〈e′╉e 

xo╊o╃╇╊を′╇╉a. P╇cy′o╉-
Bo ╇╆╀e╅a′╇e ‶epe╊╇╁a′╇ぅ 〈a╊o╈ ╁o╃｠ 

』epe╆ ╉pa╈ ‶o╃╃o′a ╇c‶ap╇〈e╊ぅ c╊e╃ye〈 

′ec╉o╊を╉o pa╆ co╀pa〈を ╇╆╊╇【╉╇ ╁o╃｠ 

c ‶o╋o】をぃ ╂y╀╉╇.

Кo╂╃a ╁o╃a ‶epec〈ae〈 c〈e╉a〈を ╁ ‶o╃╃o′, 

╇c‶ap╇〈e╊を o〈〈aぅ╊. Пpo╁e╃╇〈e 』╇c〈╉y 

╀｠〈o╁o╂o ‶p╇╀opa ╇╆′y〈p╇. B╁e╃╇〈e 

xo╊o╃╇╊を′╇╉ ╁ ぁ╉c‶╊ya〈a『╇ぃ.
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مراكز خدمة العم』ء
 き『اص بأقرب مركز خدمة العمザسوف جتد رقم الهاتف ا

لك بدليل التليفون الرسمي أو في قائمة فهرس مراكز 
خدمة العم』き.رجـاき ذكر رقـم اジنتج (.E-Nr) وكذلك رقـم 

.き『ركز خدمة العمジ هازゲاص باザا (FD-Nr.) التصنيع
سوف جتد هذه البيانات بلوحـة الطراز. الصورة 

الرجاき مساعدة مركز خدمة العم』き على توفير نفقات غير 
ضرورية ذلك بذكر رقم اジنتج ورقم التصنيع حيث ميكن 

بذلك توفير نفقات إضافية قد تنشأ نتيجة لعدم ذكر تلك 
البيانات.

التكليف بأعمال إص』ح وتقدمي اジشورة 
في حا《ت اザلل

بيانات االتصال اザاصة بجميع الدول جتدونها في سجل 
مراكز خدمة العم』き اジورد مع اゲهاز.
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إزالة األعطال السبب احملتمل العطل

【يقاف صوت التحذير يتم ضغط زر التحذير 5. العطل – فهذا يعني أنه في وقت 
سابق كان درجة اゴرارة في حيز 

التجميد مرتفعة أكثر مما ينبغي!

ينطلق صوت حتذير.
 .きزر التحذير يضي

الصورة 5/
يتم إغ』ق اゲهاز. اゲهاز مفتوح.

يتم التأكد من عدم وجود ما يعوق التهوية وتصريف 
.きالهوا

فتحات التهوية اジوجودة اゲهاز 
مغطاة.

يجب عدم جتاوز سعة التجميد القصوى. مت جتميد كمية كبيرة من اジواد 
الغذائية دفعة واحدة.

بيان اジراقبة الضوئي ينطفئ بعد إزالة سبب اザلل 
ببعض الوقت 5.

ال يجب فتح الباب إال عند الضرورة. باب اゲهاز مت فتحه ジرات عديدة 
متتالية.

درجة اゴرارة في حيز 
التجميد دافئة أكثر مما 

ينبغي.
.きإزالـة عوائق التهوية وتصريف الهوا  きفتحات التهوية وتصريف الهوا

مغطـاة. 
يجب االلتزام بسعة التجميد القصوى للجهاز. مت جتميد كمية كبيرة من اジواد 

الغذائية الطازجة.
【زالة اゲليد عن اジبخر يتم إخراج اゴاويات األدراج 

مبا حتتويه من اジواد الغذائية امدة ويتم حفظها 
عليها في مكان بارد حال كونها معزولة جيدا.

يتم إيقاف تشغيل اゲهاز ويتم دفعه وإبعاده عن 
اゴائط. يتم ترك باب اゲهاز مفتوحا.

يبدأ الثلج في الذوبان بعد مرور حوالي 20 دقيقة 
وينساب في وعاき التبخير (يوجد بخلف اゲهاز, 

 きاジالة جتفيف اゴيجب في هده ا ( أنظر الصورة 
اジنساب لوعاき التبخير من حني آلخر بقطعة من 

 .きخارج الوعا きاジا【سفنج حتى ال يفيض ا
بعد توقف انسياب اジاき إلى وعاき التبخير يكون 

اゲليد اジتكون على اジبخر قد ذاب. ينظف اゲهاز من 
الداخل. ثم يتم إعادة تشـغيل الث』جة مرة أخرى.

ً من  قد تكونت طبقة كثيفة جدا
اゲليد على اジبخر (جهاز إصدار 

البرودة), بحيث ال ميكن إزالة طبقة 
اゲليد هذه عن طريقة نظام إذابة 

اゲليد أوتوماتيكياً.

باب حيز التجميد كان 
مفتوحا لوقت طويل؛ درجة 

اゴرارة لم يعد من اジمكن 
الوصول إليها.
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إزالة األعطال البسيطة بنفسك
قبـل اسـتدعاء مركز خدمـة العم』ء:

اختبر بنفسـك إذا ما كان من اジمكن إزالـة األعطال بنفسـك بنـاき على التعليمات التاليـة.
يجب عليك أن تتحمل بتكاليف اسـتشارة مركز خدمة العم』き بنفسـك حتى أثناき فترة الضـمان!

إزالة األعطال السبب احملتمل العطل

ميكن في بعض اゴاالت التغلب عل هذا اザلل من 
خ』ل إيقاف تشغيل اゲهاز ジدة 5 دقائق.

إذا كانت درجة اゴرارة عالية أكثر من ال』زم فينبغي 
التأكد بعد مرور ساعات قليلة من حدوث تقارب بني 

مستوى درجتي اゴرارة الفعلية واジفترضة.
وإذا كانت درجة اゴرارة منخفضة أكثر من ال』زم 

فينبغي التأكد في اليوم التالي مرة أخرى من 
مستوى درجة اゴرارة.

تفاوت كبير بني درجة اゴرارة 
الفعلية والدرجة اゲاري 

الضبط عليها.

.(LED) ةきأنظر فصل ا【ضا إضاきة LED (صمامات ثنائية باعثة 
للضوき) تالفة.

ا【ضاきة الداخلية ال تعمل.

بعد إغ』ق الباب وفتحه من جديد فإن ا【ضاきة 
.きالداخلية تضي

الباب كان مفتوحا لوقت أطول مما 
ينبغي.

ا【ضاきة يتم إيقاف تشغيلها بعد 
حوالي 10 دقائق.

مبجرد أن يكون قد مت التعامل مع اゲهاز مرة أخرى, 
على سبيل ااジثال من خ』ل فتح الباب, فإن البيان 

الضوئي يتحول من جديد إلى ا【ضاきة العادية.

عند عدم التعامل مع اゲهاز لبعض 
الوقت فإن البيان الضوئي اザاص 

بواجهة التشغيل يتحول إلى وضع 
تشغيل توفير الطاقة.

 きعناصر التشغيل تضي
بقوة منخفضة عن اジعتاد.

يتم توصيل قابس اゲهاز باジقبس. يتم مراجعة 
ما إذا كان التيار الكهربائي موجودا, ويتم مراجعة 

اジصاهر.

انقطاع التيار الكهربائي; 
مفتاح اジنصهر مغلق; قابس سلك 
التوصيل غير مثبت في مكانه جيداً

كافة اジؤشرات الضوئية 
ال تضئ.
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األصوات الصادرة أثناء عمل الث』جة
األصـوات العـادية متاماً

الهدير
احملركات تعمل (على سبيل اジثال وحدات التبريد, اジراوح).

أصوات الدمدمة والقرقرة واألزيز
مادة التبريد تنسـاب خ』ل مواسير التوصيل.

صوت «كليك»
احملرك أو مفاتيح القطع والوصل أو الصمامات 
اジغناطيسية يتم تشغيلها/إيقاف تشغيلها.

قرقعة
يتم إجراき إذابة اゲليد أوتوماتيكيا.

األصوات التي يسهل إزالتها
اゲهاز ليس منصوب باسـتواء أفقي

 .きأفقي باالسـتعانة مبيزان ما きهاز باسـتواゲنصب ا きرجـا
وتسـتخدم لذلك اゴوامل الق』ووظ أو ميكن وضع شيき ما 

حتت اゴوامل.
اゲهـاز «مسـنود»

رجـاき حتريك اゲهاز بعـيدا عن األثـاث أو األجهزة اジسـنودة 
عليه.

اゴاويات أو أسطح اゴفظ تهتز أو منحشرة
رجـاき فحص األجزاき التي ميكن فصلها أو سحبها وإعادة 

تركيبها مرة أخرى عند اللزوم.
األواني ت』مس بعضها البعض

رجـاき حتريك الزجاجات واألواني للفصل بينها قلي』ً.

توفير الطـاقة الكهربائية
يجب نصب اゲهاز في حجرة جـافة قابلة للتهوية,   ̈

وعدم تعريض اゲهاز ألشعة الشمس اジباشرة وعدم 
وضعه بالقرب من مصدر حراري (مثل جهاز التدفئة أو 

اジوقد). وعند االضطرار لذلك يفصل بينهما بلوح عازل.
اジواد الغذائية واジشروبات الدافئة يجب تركها خارج   ̈

اゲهاز حتى تكون قد بردت ثم يتم وضعها في اゲهاز!
يفضل وضع اジواد الغذائية امدة في حيز التبريد حتى   ̈

يذوب الثلج منها. وبهذا تستخدم البرودة اジنبعثة من 
اジواد امدة في تبريد اジواد الغذائية األخرى.

اゴرص على عدم فتح باب الث』جة إال لفترات قصيرة   ̈

ً بقدر ا【مكان. جدا
يجب تنظيف اゲانب اザلفي للجهاز من حني آلخر   ̈

باستخدام اジكنسة الكهربائية أو فرشاه حيث أن ذلك 
يساعد على جتنب زيادة معدل االسته』ك للطاقة.

في حالة وجود محدد اジسافة الفاصلة عن اゴائط:   ̈

يتم تركيب محدد اジسافة الفاصلة عن اゴائط وذلك 
لكي يتم الوصول إلى قيمة استه』ك اゲهاز للطاقة 
احملددة في مستندات اゲهاز (أنظر تعليمات التركيب). 
عند كون اジسافة الفاصلة عن اゴائط أقل من القدر 
اジطلوب فإن ذلك ال يؤثر سلبيا على األداき الوظيفي 
للجهاز. إال أن استه』ك الطاقة ميكن أن يتغير بقدر 

بسيط. اジسافة الفاصلة عن اゴائط يجب أال تتجاوز 
75 مليمتر.

ترتيب أجزاき التجهيزات ال يكون له أي تأثير على   ̈

استه』ك اゲهاز للطاقة.
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األدراج اジوجودة في حيز التبريد
الصورة 

يتم جذب الدرج بالكامل للخارج, من خ』ل رفع الدرج ألعلى 
يتم حتريره من جتهيزة تأمني االستقرار ثم يتم إخراجه.

【دخال الدرج يتم وضعه على القضبان القابلة للسحب 
للخارج ويتم دفعه إلى داخل اゲهاز. من خ』ل ضغط الدرج 

ألسفل فإن الدرج يستقر في موضعه بإحكام.
تنبيه هام

لكي يصبح من اジمكن إخراج درج اザضروات فإنه يكون من 
ال』زم أن يتم أوال إخراج الرف الزجاجي اジوجود فوق الدرج.

إخراج الرف الزجاجي اジوجود فوق درج اザضروات
الصورة 

لغرض إجراき التنظيف فإن الرف الزجاجي ميكن تفكيكه 
من بعضه.
تنبيه هام

قبل إخراج الرف الزجاجي يجب سحب درج اザضروات 
للخارج.

(LED) اإلضاءة
اゲهاز اザاص بكم مزود بإضاきة LED (صمامات ثنائية باعثة 

للضوき) ليست في حاجة إلى صيانة.
يحظر إجراき أية إعمال إص』ح لهذه ا【ضاきة إال من قبل 

مركز خدمة العم』き أو من قبل عمالة تقنية متخصصة 
معتمدة ومرخص لها بإجراき مثل هذه األعمال.

قم باتباع اザطوات التالية: 
يجب إبطال عمل اゲهاز قبل الشروع في تنظيفه.  .1

يجب فصل الكهرباき عن اゲهاز, بسحب القابس من   .2
اジقبس أو إبطال عمل اジنصهر.

يتم إخراج اジواد الغذائية امدة وحفظها مبكان بارد   .3
ووضع ألواح التجميد عليها.

ثم قم بتنظيف اゲهاز باستخدام ماき دافئ مخلوط   .4
بقليل من مادة غسيل األطباق. ويجب مراعاة عدم دخول 

ماき التنظيف إلى داخل واجهة اジراقبة.
 きاジيجب تنظيف حشية الباب عن طريق  مسحها با  .5
النظيف دون خلطه بأية مواد تنظيف وجتفيفها بعد 

ً بفوطة جـافة. ذلك جـيدا
بعد االنتهاき من التنظيف قم بتوصيل اゲهاز بالتيار   .6

الكهربائي وأعد تشغيله
يتم إعادة وضع اジواد الغذائية امدة في اゲهاز.  .7

التجهيزات
لغرض التنظيف فإن كافة األجزاき القابلة للتشكيل اジتنوع 

اザاصة باゲهاز ميكن أن يتم إخراجها من اゲهاز.

إخراج الرفوف الزجاجية
يتم سحب الرفوف الزجاجية إلى األمام ويتم إخراجها من 

اゲهاز.
إخراج الرفوف اジوجودة في الباب

الصورة  
الرفوف يتم رفعها قلي』 ألعلى ويتم إخراجها. 

الرف الزجاجي اザاص بقسم التخزين البارد
الصورة  

يتم ضغط اジاسك ألعلى ويتم سحب الرف الزجاجي 
وإخراجه.
تنبيه هام

الرف الزجاجي اザاص بقسم التخزين البارد يجب عدم 
تنظيفه حتت ماき جاري.
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«OK» لصقジا
(ال يسري على كافة الطرازات)

باستخدام مراقبة درجة اゴرارة «OK» ميكن الكشف عن 
درجات اゴرارة التي تقل عن 4+ درجة مئوية. في حالة ما إذا 
كان اジلصق ال يظهر «OK» يتم ضبط درجة اゴرارة بصورة 

تدريجية على مستوى أدنى من البرودة.
تنبيه هام

عند البدき في تشغيل اゲهاز فإن الوصول إلى درجة اゴرارة 
اジطلوبة ميكن أن يستغرق فترة قد يصل قدرها حتى 12 

ساعة.

درجة اゴرارة مضبوطة متاما

إبطال عمل اゲهاز وعدم 
اسـتخدامه لفترة طويلة

إبطال عمل اゲهاز
الصورة  

اضغط على زر التشغيل/ا【بطال 12. 
ماكينة التبريد وا【ضاきة تتوقف عن العمل.

عدم اسـتخدام اゲهاز لفترة طويلة
يجب إجراき ما يلي في حـالة عدم اسـتخدام اゲهاز لفترة 

طويلة:
يتم أبطال عمل اゲهاز.  .1

فصل التيار الكهربائي بسحب القابس من اジقبس.  .2

تنظيف الث』جة.  .3

يترك باب الث』جـة مفتوحاً.   .4

إذابة الثلج
حيز التبريد

إزالة الطبقات الثلجية يتم إجرائها أوتوماتيكيا.
اジاき الناجت عن ذوبان الطبقة الثلجية ينساب عن طريق ثقب 

التصريف في وعاき تبخير موجود على ظهر اゲهاز.

حيز التجميد 
يظل قسم التجميد خالياً من الثلج بفضل النظام اジانع 

 كامل. وعليه فإن عملية تراكم 
لتراكم الثلج على نحوٍ くليٍ

ً غير قائم. الثلوج أصبحت أمرا

تنظـيف اゲـهاز 
m  انتبه

ممنوع متاما استخدام  مواد التنظيف التي حتتوي على   ̈

رمال أو كلوريد أو أحماض أو مواد إذابة كيميائية.
ممنوع متاما استخدام قطع االسفنج اザشنة أو قطع   ̈

التنظيف اジعدنية حيث أنها تلحق أضرار وخدوش 
باألسطح اジعدنية.

ممنوع متاما تنظيف األرفف واألدراج بغسالة األواني   ̈

.きالكهربائية حيث أن ذلك يؤدي إلى تعرضها ل』نحنا
يجب مراعاة عدم وصول ماء التنظيف إلى داخل:

الفتحات الطولية اジوجودة في النطاق السفلي   ̈

(األرضي) األمامي من حيز التجميد,
واجهة التشغيل/منظم درجة اゴرارة,  ̈

ا【ضاきة الداخلية.  ̈
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رف الزجاجات
  A/B الصورة

على رف الزجاجات ميكن حفظ زجاجات بصورة くمنة. اジاسك 
اザاص بالرف قابل للتشكيل اジتنوع.

قسم التخزين البارد (قسم شيللر)
الصورة 19/ 

في قسم التخزين البارد (قسم شيللر) تسود درجات حرارة 
أكثر انخفاضا (برودة) من تلك السائدة في حيز التبريد.
في قسم التخزين البارد (قسم شيللر) ميكن أن توجد 

درجات حرارة أقل من 0 (صفر) درجة مئوية. 
وهذه ظروف مثالية لتخزين األسماك واللحوم والنقانق 

(السجق). هذا القسم غير مناسب ゴفظ خضروات 
السلطات الورقية واザضروات واジواد الغذائية اゴساسة 

للرطوبة.
وليجة اゴاوية

الصورة  
الوليجة ميكن إخراجها.

حاوية الباب
الصورة *28/ 

مثالي ゴفظ اゴلويات والبهارات وسوائل تتبيل السلطات.
رف الزجاجات

الصورة 30/ 
على رف الزجاجات ميكن حفظ زجاجات بصورة くمنة. اジاسك 

اザاص بالرف قابل للتشكيل اジتنوع.

جتهيزة إعداد الثلج
الصورة  

يتم إخراج وعاき اジاき وتعبئته مباき حتى الع』مة.  .1

يتم ومع توخي اゴرص إفراغ اジاき في وعاき مكعبات الثلج   .2
عن طريق فتحة التعبئة. عند القيام بذلك يجب بقدر 

ا【مكان جتنب انسياب اジاき أو تطاير رذاذ ماき إلى داخل أو 
على حاوية تخزين مكعبات الثلج. عند عدم مراعاة ذلك 

فإن مكعبات الثلج ميكن أن تتجمد ملتصقة ببعضها 
أو أن تتجمد ملتصقة باゴاوية.

عندما تكون مكعبات الثلج قد جتمدت بالفعل يتم   .3
ضغط اジقبض ألسفل ثم يتم تركه.

مكعبات الثلج تتفكك وتسقط في حاوية تخزين   

مكعبات الثلج.
يتم أخذ مكعبات الثلج من حاوية تخزين مكعبات   .4

الثلج. يجب أن يتم بصورة منتظمة أخذ مكعبات الثلج 
من حاوية تخزين مكعبات الثلج, وذلك لغرض تفادي 
حدوث أن تتجمد مكعبات الثلج ملتصقة ببعضها.

الدرج اザاص باゲنب والنقانق
صورة  

ميكنكم إخراج الدرج عند تعبئته وإفراغه. للقيام بذلك يتم 
رفع الدرج ألعلى بعض الشيき. اジاسك اザاص بالدرج متقلب.
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إذابة جليد األطعمة امدة
ميكن اختيـار أحد األساليب التالية حسب نوع اジواد امدة 

والغرض من االسـتخدام: تركها لتذوب 
بدرجة حرارة الغرفة  ̈

في الث』جة العادية  ̈

 きوقد الكهربائي,باسـتخدام مروحة الهواジفي فرن ا  ̈

الساخن أو بدونها
في جهاز فرن اジايكروويف  ̈

m تنبيه هام
ال ميكن إعادة جتميد األطعمة بعد ذوبان جليدها مرة أخرى.  

يجب أوال ًإعدادها من خ』ل (طهيها أو قليها) أو حتضيرها 
كوجبة جاهزة ثم جتميدها مرة أخرى.

ال يُنصح بترك األطعمة ازنة حتى أقصى فترة تخزين. 

التجهيزات
ميكنك تنويع رفوف اゴيز الداخلي ورفوف الباب حسب 

اゴاجة إلى ذلك:
يتم سحب الرف ل】مام, ويتم إمالته إلى أسفل, ثم يتم   ̈

سحبه جانبيا للخارج.
رفوف الباب يتم رفعها قلي』 ألعلى ثم يتم إخراجها.  ̈

الصورة  

جتهيز خاص
(ال توجد في جميع الطرازات)

إخراج الرف الزجاجي القابل للسحب للخارج
الصورة 16/ 

الرف الزجاجي ميكن إخراجه لغرض التنظيف. للقيام بذلك 
يتم سحب الرف للخارج ثم يتم رفعه قلي』 من األمام ثم 

يتم إخراجه.

التجميد الشـديد (سوبر)
يجب أن يتم جتميد اジواد الغذائية متاماً حتى قلبها 

بأسرع ما ميكن. بهذه الطريقة فقط ميكن احملافظة على 
الفيتامينات وقيمتها الغذائية مظهرها اザارجي وطعمها.
لتجنب تعرض مواد غذائية امدة بالفعل في اゴيز اザاص 

بالتجـميد الرتفاع درجة حرارتها, يجب قبل وضع مواد 
غـذائية طازجة بعـدة سـاعات تشغيل التجميد الشـديد 

(سوبر). بصفة عامة تكفي فترة من 6–4 سـاعات. 

بعد تشغيل التجميد الشديد (سوبر) فإن اゲهاز يعمل 
بصورة متواصلة, في حيز التجميد يتم الوصول إلى درجة 

حرارة منخفضة (باردة) جدا.
عند الرغبة في استخدام السعة القصوى ゴيز التجميد 

فيجب أن يتم تشغيل التجميد الشديد (سوبر) قبل وضع 
اジواد الغذائية الطازجة مبدة قدرها 24 ساعة.

ميكن جتميد كميات اジواد الغذائية القليلة (حتى 2 كغ) دون 
تشغيل التجميد الشـديد (سوبر).

م』حظـة 
عندما يكون التجميد الشديد (سوبر) مشغ』 فإنه ميكن أن 
يحدث وتكون األصوات الصادرة أثناき عمل الث』جة مرتفعة 

نسبيا.

تشغيل/إبطال التجميد الشديد
الصورة 

.«super» 8 يتم ضغط زر التجميد الشديد
عندما يكون التجميد الشديد (سوبر) مشغ』, فإن الزر 

يكون مضيئا.
ويتم إبطال عمل التجميد الشديد السوبر تلقائياً بعد مرور 

حوالي ½2 أيام على بدき تشـغيله.
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تغليف اジواد الغذائية اジطلوب جتميدها
 きواد الغذائية بحيث ال يتسرب إليها الهواジيجب تعبئة ا

وذلك حتى ال تفقد طعمها أو تتعرض للجفاف.
قم بتغليف اジواد الغذائية.  .1

قم بإفراغ الهواき من التغليف متاما.  .2

ثم اغلق العبوة بإحكام.  .3

قم بتسجيل محتوى العبوة وتاريخ حفظها على   .4
الغ』ف.

اジواد اジناسبة للتغليف هي:
أكياس ورقائق الب』ستيك, الرقائق اザرطومية اジصنوعة من 

البولي ايثيلني, رقائق األلومنيوم وعلب التجميد. 
هذه اジنتجات متوفرة لدى اジتاجر اジتخصصة.

اジواد غير اジناسبة للتغليف هي:
ورق الفرن, الورق الصامد للشحم, ورق السيلوفان, أكياس 

القمامة وأكياس اジشتريات اジستعملة.
اジواد اジناسبة إلحكام الغلق هي:

اゴلقات اジطاطية, اジشابك الب』ستكية, خيوط الربط, 
شرائط اللصق التي تتحمل البرودة أو ما شابه ذلك. ميكن 

ゴام فتحات األكياس والرقائق اザرطومية بواسطة جهاز 
ゴام األكياس الب』ستيكية.

مدة الص』حية للتخزين
تتحدد فترة التخزين اジسموح بها طبقاً لنوع اジواد الغذائية.

في درجة حرارة متوسطة ميكنك تخزين 18– °م:
األسماك والنقانق واألطعمة اゲاهزة واألطعمة ابوزة   ̈

لفترة تصل إلى 6 أشهر 
واゲنب وゴوم الطيور واللحوم   ̈

لفترة تصل إلى 8 أشهر
واザضروات والفاكهة   ̈

لفترة تصل إلى 12 أشهر

جتميد وحتفظ اジواد الغذائية 
في حالة القيام بتجميد اジواد الغذائية بنفسك, فيجب 

عدم اسـتخدام سوى اジواد الغذائية الطازجة اザالية من 
العيوب فقط.

من أجل احملافظة بأكبر قدر ممكن على القيمة الغذائية 
والنكهة واللون يجب تبييض اザضروات مباき مغلي قبل 
جتميدها. فيما يتعلق بالباذجنان والفلفل اゴلو (الرومي) 
والكوسة (القرع) وجذور الهليون فإن التبييض ال يكون 

الزما.
في اジكتبات توجد كتب تدور حول التجميد, وهذه الكتب 

 きاジحتتوي أيضا على وصف تفصيلي لعملية التبييض با
اジغلي.

تنبيه هام 
ويجب في ذلك مراعاة عدم ت』صق اジواد الغذائية الطازجة 

اジطلوب جتميدها مع اジواد الغذائية امدة بالفعل.
اジواد الغذائية اジناسبة للتجميد هي:  ̈

اジواد الغذائية ابوزة, األسماك وفواكه البحر, اللحوم, 
وゴوم اゴيوانات البرية, ゴوم الطيور, اザضروات, الفواكه, 

األعشاب, البيض بدون قشرة, منتجات األلبان مثل 
اゲنب والزبد والقشدة, األطعمة اゲاهزة وبقايا األطعمة 
مثل أنواع اゴساき, أنواع اليخنة, اللحوم واألسماك التي 

مت إنضاجها, أطعمة البطاطا (البطاطس), وأطعمة 
الصواني اジنضجة في الفرن واألطعمة اゴلوة.

اジواد الغذائية الغير مناسبة للتجميد هي:  ̈

أنواع اザضروات التي يتم في اジعتاد تناولها نيئة بدون 
إنضاج مثل خضروات السلطات الورقية أو الفجل, 

البيض في قشره, العنب, ثمار التفاح والكمثرى 
(ا【جاص) والدراق (اザوخ) الكاملة, البيض اジسلوق, 

الزبادي (الروب), اللنب الرائب, القشدة الرائبة, والكرمية 
الرائبة وصلصة اジايونيز.
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التبريد الشديد (سوبر)
أثناき عمل التبريد الشديد (سوبر) يتم وジدة قدرها حوالي

6 ساعات تبريد حيز التبريد إلى أبرد درجة حرارة ممكنة. 
بعد ذلك يتم التحول أوتوماتيكيا إلى درجة اゴرارة التي كان 

قد مت الضبط عليها قبل تشغيل التبريد الشديد (سوبر).
على سبيل اジثال يتم تشغيل التبريد الشديد (سوبر) 

في اゴاالت التالية:
قبل وضع كميات كبيرة من اジواد الغذائية في حيز   ̈

التبريد.
لتبريد مشروبات بسرعة.  ̈

التشغيل واإلبطال
الصورة 

.10 «super» يتم ضغط مفتاح التبريد الشديد
اジفتاح يضيき عندما يكون التبريد الشديد (سوبر) قد مت 

تشغيله.

حيز التجميد 
استخدام حيز التجميد

إن حيز التجميد مجهز ゴفظ اジواد الغذائية امدة.  ̈

و【عداد الثلج.  ̈

ولتجميد كميات قليلة من اジواد الغذائية.  ̈

تنبيه هام
رجاき االنتباه 【حكام غلق باب حيز التجميد بصفة دائمة. 

ترك باب اゴيز مفتوحا يؤدي إلى ذوبان ثلج اジواد امدة. 
كما يؤدي إلى تراكم الثلج بحيز التجميد.

إضافة إلى ذلك يرتفع استه』ك اゲهاز للطاقة الكهربائية.

السعة القصوى للتجميد
جتد على الئحة الطراز السعة القصوى اジتاحة خ』ل

24 ساعة طبقا لطراز اゲهاز. الصورة 

جتميد وحفظ اジواد الغذائية
يجب مراعاة ما يلي عند شراء األطعمة 

امدة
تأكد من عدم وجود أية شقوق أو أضرار بأغلفة   ̈

األطعمة.
تأكد أن تاريخ الص』حية لم ينتهي بعد.  ̈

يجب أن يظهر في بيان درجة اゴـرارة بث』جـة اジتجر   ̈

18– °م أو أبرد في حالة عدم توافر هذا الشرط فإن هذا 
يؤدي إلى قِصر مدة الص』حية.

ينبغي وضع األطعمة امدة في حقيبة عازلة للحرارة   ̈

ً في اゴيز  ونقل األطعمة بسرعة إلى اジنزل وحفظها فورا
اザاص بالتجميد.

انتبه عند حفظ اジواد الغذائية إلى التالي
الكميات الكبيرة من اジواد الغذائية يجب جتميدها في 

قسم التجميد السريع. هناك يتم وبصورة خاصة جتميدها 
بسرعة ومن خ』ل ذلك يتم جتميدها بأسلوب رفيق يحافظ 

على قيمتها الغذائية.
يجب اゴرص على عدم حدوث ت』مس بني اジواد الغذائية 

امدة بالفعل وبني اジواد الغذائية الطازجة اジطلوب 
جتميدها.
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حيز التبريد
حيز التبريد هو اジكان اジثالي ゴفظ األطعمة اゲاهزة, اジواد 

الغذائية ابوزة, معلبات اジواد الغذائية, اゴليب اジركز, أنواع 
اゲنب الصلبة, الفواكه واザضروات اゴساسة للبرودة وكذلك 

الثمار االستوائية.

انتبه عند حفظ اジواد الغذائية إلى التالي
قم بتغليف أو تغطية اジواد الغذائية قبل إدخالها, حيث 

أن هذا يساعد على اゴفاظ على نكهتها ولونها ونضارتها. 
وبا【ضافة إلى ذلك فإن هذا يؤدي إلى جتنب انتقال الروائح 

إلى األجزاき الب』ستيكية [للجهاز] وحدوث تلون لها.
م』حظـة

يرجى منكم جتنب حدوث ت』مس بني اジواد الغذائية وبني 
اゲدار الداخلي اザلفي. عند عدم االلتزام بذلك فإن دورة 

الهواき يتم التأثير عليها سلبيا.
اジواد الغذائية أو مواد التغليف ميكن أن تلتصق من خ』ل 

التجمد على اゲدار الداخلي اザلفي.

رجاء ا《نتباه إلى اジناطق األكثر برودة 
بحيز التبريد

تختلف درجات البرودة داخل حيز التبريد نتيجة لعملية 
.きدوران الهوا

̈  اジنطقة األكثر برودة توجد في النطاق القريب من 

اゴائط اザلفي وفي حاوية التخزين البارد (حاوية شيللر).
الصورة 19/
م』حظـة  

رجاき حفظ اジواد سريعة الفساد (مثل األسماك   

والسجق واللحوم) في اジناطق األكثر برودة.
اジناطق األقل برودة توجد اジنطقة األقل برودة في أعلى   ̈

باب الث』جة. 
م』حظـة  

رجاき حفظ اゲنب والزبد في اジناطق األقل برودة. حيث   

يحتفظ اゲنب بنكهته ويظل الزبد لني و سهل الدهن.

وعاء اザضروات مبنظم لدرجة الرطوبة
الصورة  

حاوية اザضروات هي اジكان اジثالي ゴفظ الفواكه 
واザضروات الطازجة. بواسطة منظم درجة رطوبة وجتهيزة 

إحكام سد خاصة ميكن م』きمة درجة الرطوبة في حاوية 
اザضروات. بهذا فإن الفواكه واザضروات الطازجة ميكن 

تخزينها لفترة تصل إلى ضعف الفترة التي ميكن اゴفاظ 
عليها فيها عند تخزينها باألسلوب التقليدي.

ميكنكم ضبط درجة الرطوبة في حاوية اザضروات على 
حسب نوع وكمية اジواد الغذائية اジطلوب حفظها:

اゲزき األغلب فواكه وكذلك عند وضع حمولة كبيرة –   ̈

درجة رطوبة أقل
اゲزき األغلب خضروات وكذلك عند وضع حمولة   ̈

مختلطة أو حمولة صغيرة – درجة رطوبة أعلى
م』حظـة

لغرض اゴفاظ بصورة مثالية على جودة ونكهة الفواكه   ̈

اゴساسة للبرودة (على سبيل اジثال األناناس, اジوز, 
الببايا, وثمار اジوالج) واザضروات اゴساسة للبرودة (على 

سبيل اジثال الباذجنان, اザيار والقثاき, الكوسة (القرع), 
الفلفل اゴلو (الرومي), الطماطم (البندورة), البطاطس 
(البطاطا)) فإنه يجب تخزينها خارج الث』جة (البراد) في 

درجة حرارة يبلغ قدرها حوالي 8+ درجات مئوية حتى 
12+ درجات مئوية.

على حسب كمية اジواد اジطلوب تخزينها ونوع اジواد   ̈

 きمتكاثف في وعا きطلوب تخزينها ميكن تولد ماジا
اザضروات.

يتم جتفيف اジاき اジتكاثف بقطعة قماش جافة   

ويتم م』きمة درجة رطوبة الهواき في وعاき اザضروات 
باستخدام منظم درجة الرطوبة.
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وضع تشغيل توفير الطاقة
عند عدم استخدام اゲهاز لوقت قصير, فإن اジبني الضوئي 

اザاص بواجهة التشغيل يتحول إلى وضع تشغيل توفير 
الطاقة.

البيان الضوئي اザاص بوضع تشغيل توفير الطاقة,   ̈

.きيضي , الصورة 6/
البيانات الضوئية اザاصة بدرجة اゴرارة تضيき بقوة   ̈

إضاきة منخفضة عن اジعتاد.
عندما تكون وظيفة سوبر (super) مشغلة, فإن البيان   ̈

الضوئي اジناسب يكون مضيئا (البيان الضوئي اザاص 
, أو البيان الضوئي اザاص  بالتبريد الشديد, الصورة 4/

.( بالتجميد الشديد, الصورة 2/
مبجرد أن يكون قد مت التعامل مع اゲهاز مرة أخرى, على 

سبيل ااジثال من خ』ل فتح الباب, فإن البيان الضوئي 
يتحول من جديد إلى ا【ضاきة العادية.

وظيفة التحذير
في اゴاالت التالية ميكن أن يتم إط』ق صوت حتذير.

التحذير اザاص بالباب
عند ترك باب اゲهاز مفتوحا ジدة تزيد عن دقيقة واحدة 

 きاص بالباب (صوت متواصل) ويضيザينطلق صوت التحذير ا
. من خ』ل إغ』ق الباب  البيان الضوئي اザاص بالتحذير 5/

أو الضغط على أي زر فإن صوت التحذير يتم إبطاله.

التحذير اザاص بدرجة اゴرارة
عندما تكون درجة اゴرارة في حيز التجميد أعلى مما ينبغي, 

أي عندما تتعرض اジواد امدة ザطر التلف. 
البيان الضوئي اザاص بدرجة اゴرارة 1 يضيき بإضاきة 

.きمتقطعة وزر التحذير 5 يضي
بعد الضغط على زر التحذير 5 يقوم البيان الضوئي اザاص 
بدرجة اゴرارة 1 وジدة خمس ثواني بإظهار أعلى (أدفأ) درجة 

حرارة كانت سائدة في حيز التجميد.
بعد ذلك فإن هذه القيمة يتم محوها من ذاكرة اゲهاز.

البيان الضوئي اザاص بدرجة اゴرارة 1 يقوم بعد ذلك بإظهار 
درجة اゴرارة التي مت الضبط عليها.

وميكن أن ينطلق صوت التحذير دون تعرض اジواد امدة 
ザطر التلف في اゴاالت التالية:
عند تشـغيل اゲهاز ألول مرة  ̈

عند إضـافة كمية كبيرة من مواد غذائية طازجة  ̈

عند فتح باب حيز التجميد لفترة أطول مما ينبغي.  ̈

تنبيه هام 
ال ميكن إعادة جتميد األطعمة بعد ذوبان جليدها مرة أخرى.  

يجب أوال ًإعدادها من خ』ل (طهيها أو قليها) أو حتضيرها 
كوجبة جاهزة ثم جتميدها مرة أخرى.

ال يُنصح بترك األطعمة ازنة حتى أقصى فترة تخزين. 

إبطال صوت التحذير
الصورة 

من خ』ل الضغط على زر التحذير 5 يتم إبطال صوت 
التحذير.

اゴـجـم اジتـاح ل』ستخـدام
تتواجد ا【يضاحات اジتعلقة باゴجم الكلي اジتاح ل』ستخدام 

على لوحة اジواصفات الفنية اジلصقة على اゲهاز. الصورة 

إمكانية تخزين أقصى كمية ممكنة من 
اジواد الغذائية امدة

لكي يتم التمكن من تخزين الكمية القصوى من اジواد 
الغذائية امدة ميكن إخراج أجزاき التجهيزات التالية من 

اゲهاز.

إخراج أجزاء التجهيزات
رف الباب ميكن أن يتم إخراجه. الصورة   ̈

في حالة األجهزة اジزودة بجهاز إعداد مكعبات ثلج,   ̈

فإن هذا اゲهاز ميكن أن يتم إخراجه. الصورة 
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ضبـط درجـة اゴـرارة
الصورة 

حيز التبريد
ميكن ضبط درجة اゴرارة على درجة تتراوح بني 2+ درجة 

مئوية و 8+ درجة مئوية.
يتم تكرار الضغط على زر ضبط درجة اゴرارة 9 حتى تكون 
درجة اゴرارة اジطلوبة ゴيز التجميد قد مت ضبطها. القيمة 

التي مت ضبطها أخيرا يتم تسجيلها في الذاكرة.
درجة اゴرارة التي مت ضبطها يتم إظهارها في البيان 

الضوئي 3.
الضبط اジنصوح به ゴيز التبريد من قبل اジصنع اジنتج هو 

الضبط على 4+ درجة مئوية.
اジواد الغذائية اゴساسة أو سريعة التلف يجب حفظها في 

درجة حرارة ال تزيد عن 4+ درجة مئوية.

حيز التجميد
ميكن ضبط درجة اゴرارة على درجة تتراوح بني 16– درجة 

مئوية و 24– درجة مئوية.
يستمر الضغط علي زر ضبط درجة اゴرارة رقم 7 حتى 

يضئ اジؤشر الضوئي بدرجة اゴرارة اジطلوبة. يتم تسجيل 
くخر درجة مت ضبطها باゲهاز.

يتم تسجيل くخر درجة مت ضبطها باゲهاز.
يضئ اジؤشر الضوئي رقم 1 بدرجة اゴرارة التي مت ضبطها.

تشـغيل اゲهاز
اضغط زر التشغيل/ا【بطال. الصورة 12/  .1

صوت التحذير ينطلق.
, فإن صوت  بعدالضغط على زر التحذير, الصورة 5/  .2

التحذير ينقطع.
, يضيき ويستمر في ا【ضاきة حتى  زر التحذير, الصورة 5/
تكون درجة اゴرارة التي الضبط عليها قد مت الوصول إليها.
درجات اゴرارة التالية اジضبوطة مسبقا واジنصوح بها من 

قبل اジصنع هي كما يلي:
4+ درجة مئوية حيز التبريد:   ̈

18– درجة مئوية حيز التجميد:   ̈

تنبيـهات لتشغيل اゲهاز
بعد إعمال تشغيل اゲهاز فإن األمر قد يستغرق ساعات   ̈

متعددة حتى تكون درجة اゴرارة التي مت الضبط عليها 
قد مت الوصول إليها.

يظل قسم التجميد خالياً من الثلج بفضل النظام   ̈

 كامل. وعليه فإن 
اジانع لتراكم الثلج على نحوٍ くليٍ

ً غير قائم. عملية تراكم الثلوج أصبحت أمرا
ويجري على نحو خفيف تدفئة جوانب هيكل اゲهاز من   ̈

الناحية احملتوية على إشارات النجوم مما يحول دون تكون 
ماき ناجت عن التكثف في نطاق الشريط اジطاطي اジانع 

للتسرب من جهة الباب.
اゲهاز مجهز بفتحات باب لتصريف الهواき, وذلك   ̈

لكي يتم منع تولد ضغط منخفض (سالب) في حيز 
التجميد ولكي يكون باب اゲهاز من اジمكن فتحه في 

كل وقت بسهولة.
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تعرف على جهازك اゲديد 

افتح من فضلك الصفحة األخيرة اジطوية التي تتضمن 
األشكال التوضيحية.

جتهيزات الطرازات ميكن أن تكون مختلفة من طراز إلى くخر.
عدٌ للفيفٍ من األطرزة, وقد ينجم  إن دليل االستخدام هذا مُ

عن ذلك تفاوت بشأن األشكال التوضيحية.
الصورة 

* ال توجد في جميع الطرازات 

واجهه التشغيل  1-10

مفتاح ا【ضاきة حيز التجميد  11

مفتاح التشغيل/ا【بطال  12

قسم التجميد السريع  13

(LED) ةきا【ضا  14

مفتاح ا【ضاきة حيز التبريد  15

رف زجاجي قابل للسحب للخارج  16

きفتحة خروج الهوا  17

الرفوف في حيز التبريد  18

قسم التخزين البارد (قسم شيللر)  19

وعاき اザضراوات  20

きفتحة إدخال وإخراج الهوا  21

حوامل قابلة للضبط  22

رف الباب  23

جتهيزة إعداد الثلج  24

حاوية مكعبات الثلج  25

الدرج اザاص باゲنب والزبد  26

وعاき البيض  27

حاوية الباب  28

رف الباب  29

ماسك زجاجات  30

خانة الزجاجات الكبيرة  31

حيز التجميد  A

حيز التبريد   B

واجهة التشغيل
الصورة 

البيان الضوئي اザاص بدرجة اゴرارة قسم التجميد  1
األعداد تشير إلى درجات اゴرارة التي مت ضبطها ゴيز   

التجميد بالدرجة اジئوية.
«super» اص بالتجميد الشديدザالبيان الضوئي ا  2

البيان الضوئي يضيき عندما يكون التبريد الشديد   

(سوبر) مشغ』.

البيان الضوئي اザاص بدرجة اゴرارة قسم التبريد  3
األعداد تشير إلى درجة حرارة التي مت ضبطها ゴيز   

التبريد بالدرجة اジئوية.
«super» اص التجميد الشديدザالبيان الضوئي ا  4

يضئ فقط  أثناき عمل جتهيزة التجميد الشديد.  

زر التحذير  5
يستخدم 【بطال صوت التحذير.   

(أنظر فصل صوت التحذير)
البيان الضوئي اザاص بوضع تشغيل توفير الطاقة  6

يضيき عندما يكون اゲهاز غير جاري استخدامه لبعض   

الوقت.
أزرار ضبط درجة اゴرارة حيز التجميد  7

باستخدام هذه األزرار يتم ضبط درجة اゴرارة اザاصة   

بحيز التجميد.
مفتاح التجميد الشديد «super» قسم التجميد  8

يستخدم لتشغيل/إبطال عمل جتهيزة التجميد   

الشديد.
أزرار ضبط درجة اゴرارة حيز التبريد  9

باستخدام هذه األزرار يتم ضبط درجة اゴرارة اザاصة   

بحيز التبريد.

مفتاح التجميد الشديد «super» قسم التبريد  10
يتم استخدامه لتشغيل وإبطال التبريد الشديد   

(سوبر).
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توصيل اゲهاز بالتيار الكهربائي
ينبغي بعد نصب اゲهاز االنتظار ジدة ساعة على األقل قبل 
تشغيل اゲهاز ألول مرة. فمن اジمكن أثناき النقل أن يحدث 
انتقال للزيت اジتواجد مباكينة التبـريد إلى شـبكة التبريد.

فمن اジمكن أثناき النقل أن يحدث انتقال للزيت اジتواجد 
مباكينة التبـريد إلى شـبكة التبريد.

يجب تنظيف اゴيز الداخلي للجهاز قبل تشـغيله ألول مرة 
(أنظر البند اザاص بالتنظيف).

يجب أن يكون من السهل الوصول إلى مصدر توصيل التيار 
الكهربائي (اジقبس.)

توصيل اゲهاز بالتيار الكهربائي
من ال』زم أن يكون اジقبس موجودا بالقرب من اゲهاز ويلزم 

أن يكون من اジمكن الوصول إليه بسهولة حتى بعد نصب 
اゲهاز.

اゲهاز متوافق مع متطلبات مستوى اゴماية I. يتم توصيل 
اゲهاز بتيار كهربائي متردد 220–240 فولت/50 هرتز عبر 

مقبس جرى تركيبه على نحو مطابق للمواصفات ومجهز 
بسلك تأريض واقي. ويجب أن يكون اジقبس مؤمن بواسطة 

منصهر تصل قدرته من 10 إلى 16 أمبير.
بالنسـبة ل】جهزة التي تسـتخدم في دول غير أوروبيـة, 

فيجب الرجوع إلى لوحـة الطراز ジعرفة إذا ما كانت 
البيانات اジذكورة بها واザاصة بجـهد التيار ونوعـه تتطابق 

مع القيـم اザاصة بشبكة التيار الكهربائي اザاصة بك.
هذه البيانات توجد على لوحة بيانات الطراز. الصورة 

m حتــذير!

ال يسمح على وجه ا【ط』ق بأن يتم توصيل اゲهاز بقوابس 
إليكترونية لتوفير الطاقة.

ميكن استخدام العاكسات الكهربائية اジوجهة مبنحنى 
جيبي والعاكسات الكهربائية اジوجهة بالشبكة لغرض 

استخدام األجهزة اジنتجة من قبلنا. في حالة تطبيق أحد 
حلول اゲزيرة (اジواقع اジنعزلة) (على سبيل اジثال في السفن 
أو األكواخ اゲبلية) والتي ال يتوفر لها وصلة مباشرة بشبكة 

التيار الكهربائي العمومية, فإنه يلزم استخدام عاكسات 
كهربائية موجهة مبنحنى جيبي (عاكسات زينوس).

يرجى مراعاة درجة حرارة الوسط 
احمليط والتهوية

درجة حرارة الوسط احمليط
اゲهاز مصمم ومعد للعمل في درجة تصنيف طقس 
محيط معينة. بالتوقف على درجة تصنيف الطقس 

احمليط ميكن تشغيل اゲهاز في درجات حرارة الوسط احمليط 
اジذكورة فيما يلي.

تصنيف الطقس يكون مذكورا في لوحة بيانات الطراز. 
الصورة 

درجة تصنيف الطقس احمليط درجة حرارة الوسط 
10+ °م حتى 32 °م    SN

16+ °م حتى 32 °م   N

16+ °م حتى 38 °م   ST

16+ °م حتى 43 °م   T

تنبيه
اゲهاز يكون في حالة ص』حية تامة ألداき وظيفته عند 

تشغيله في داخل نطاق حدود درجات حرارة الوسط احمليط 
اザاصة بتصنيف الطقس احمليط اジنصوص عليها. في حالة 

تشغيل جهاز من درجة تصنيف الطقس احمليط SN في 
درجات حرارة وسط محيط باردة (منخفضة) عما ينبغي, 

فإنه ميكن االنط』ق بصورة قاطعة من عدم حدوث أي تلف 
أو ضرر باゲهاز حتى درجة حرارة قدرها 5+ درجات مئوية.

التهـوية
الصورة 

الهواき اジوجود عند اゴائط اザلفي وعند اゴوائط اゲانبية 
للجهاز يصبح دافئا.

 لذلك ال يجب بأية حال من األحوال تغطية شـبكة 
التهوية. عدم إتاحة ذلك يدفع ماكينة التبريد على العـمل 

.きبقدرة أكبر مما يؤدي بالتالي لزيادة اسـته』ك الكهربا
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إرشادات التخلص من الفض』ت
 التخلص من تغليف اゲهاز اゲـديد

يعمل التغليف على حماية جهازك اゲـديد من التعرض ألي 
تلف في الطريق حتى يصل إليك. جميع اジواد اジسـتخدمة 

في التغليف غير ضارة بالبيئة وميكن إعادة اسـتخدامها. 
لذلك نرجو منك اジساهمة معنا: تخلص من مواد التغليف 

بطريقة حتافظ على البيـئة.
رجـاき االسـتفسـار عن أحدث طـرق التخلص من الفض』ت 
لدى اジتجر اジتخصص اザاص مبنطقتك أو لدى إدارة البلدية 

اتصة بك.

 التخلص من اゲهاز القدمي
األجهزة القدمية ليست مجـرد نفايات عدمية القيمة! فعن 
طريق التخلص من النفايات بأسلوب يحافظ على البيئـة 
ميكن اゴصول مرة أخرى على مواد أوليـة ذات قيمة عالية.

هذا اゲهاز مصنف طبقاً للتعليمات األوروبية   

EG/2012/19 اジتعلقة باألجهزة الكهربائية 
وا【لكترونية اジستهلكة

(waste electrical and electronic equipment – WEEE)

وحتدد هذه التعليمات ا【طار اジتعلق باسترجاع األجهزة 
اジستهلكة واالستفادة من خاماتها في كل أنحاき االحتاد 

األوروبي. ميكن اゴصول على اジعلومات اジتعلقة بأحدث 
األساليب اゲارية للتخلص من األجهزة اジستهلكة عند 

أحد احمل』ت التجارية اジتخصصة أو لدى إدارة اジدينة.

m حتذير

جعل اゲهاز القدمي غير صالح ل』سـتخدام:
فصل التيار الكهربائي بسحب القابس من اジقبس  .1

قطع سلك التوصيل الكهربائي واستبعاده مع القابس.  .2

يجب عدم إخراج الرفوف واゴاويات من اゲهاز, وذلك ألنها   .3
تشكل عوائق جتعل من األكثر صعوبة على األطفال أن 

يقوموا بالتسلق إلى داخل اゲهاز!
يجب عدم ترك األطفال ليلعبوا باゲهاز الذي انتهى   .4

عمره التشغيلي. خطر حدوث اختناق!
حتتوي أجهزة التبريد على مواد تبريد كما حتتوي على غازات 

في األجزاき العازلة. يجب تصريف مواد التبريد والغازات 
بطريقة تقنيـة صحيحة. لذلك يجب اゴرص على عدم 

ا【ضرار باジواسير اザاصة مبسار دورة مادة التبريد وذلك حتى 
يتم تصريفها بالطريقة التقنية الصحيحة.

متضمنات التوريد
 きبعد فض مواد التغليف يجب فحص جميع األجزا

للكشف عما قد يوجد بها من تلف أو ضرر. 
في حالة وجود أي عيب يرجى منكم االتصال بالتاجر الذي 
اشتريتم اゲهاز منه أو االتصال مبركز خدمة العم』き التابع 

لنا.
متضمنات التوريد تتكون من األجزاき التالية:

جهاز للنصب اジنفرد  ̈

التجهيزات (بالتوقف على الطراز)  ̈

كيس يتضمن لوازم التركيب  ̈

تعليمات الستخدمت  ̈

تعليمات التركيب  ̈

き『دفتر خدمة العم  ̈

مرفق بيان الضمان  ̈

معلومات بشأن توفير الطاقة وأصوات التشغيل  ̈



4

ar

في حالة وجود أطفال بالبيت
يجب عدم ترك مواد التغليف ل】طفال حيث ذلك   ̈

يعرضهم ザطر االختناق بواسطة علب الورق اジقوى 
ورقائق الب』ستيك.

اゲهاز ليس لعبة يلهى بها األطفال.  ̈

بالنسبة ل】جهزة ذات األقفال يجب حفظ اジفاتيح   ̈

بعيدا عن متناول األطفال. 

قواعد عـامة
هذا اゲهاز مخصص فقط 

لتبريد وجتميد اジواد الغذائية,   ̈

لتحضير الثلج.   ̈

هذا اゲهاز معد ومخصص ل』ستخدام في األغراض اジنزلية 
في اジساكن اザاصة (غير التجارية أو االحترافية) وفي نطاق 

البيئة اジنزلية فقط.
هذا اゲهاز مخصص ل』سـتخدام اジنزلي.

مت اختبار اゴجب الكهربائي باゲهاز طبقا للقواعد السارية 
.(2004/108/EC) موعة األوربيةبا

قد مت فحص مسار دورة مادة التبريد للتأكد من عدم حدوث 
تسرب.

مت تصنيع هذا اゲهاز طبقا لقواعد األمان السارية لتصنيع 
.(EN 60335-2-24) األجهزة الكهربائية

ال يجب إسـاきة اسـتخدام اゴوامل أو األجزاき القابلة   ̈

للسحب اザارج أو األبواب أو ما إلى ذلك, ف』 يصح 
الوقوف أو االسـتناد عليها.

يجب عند القيام بإذابة اゲليد أو بتنظيف اゲهاز فصل   ̈

الكهرباき عن اゲهاز, بسحب القابس من اジقبس أو 
إبطال عمل اジنصهر. ويراعى سحب القابس نفسه 

وعدم جذب السلك.
ال يجب تخزين سوائل حتتوي على نسبة عالية من   ̈

الكحول في الث』جة إال إذا كانت في عبوات مغلقة 
بإحكام وفي الوضع القائم.

ال يجب تلويث األجزاき اジصنوعة من الب』ستيك أو   ̈

حواشي إحكام غلق الباب بالزيت أو بالدهون, ألن ذلك 
يسـاعد على تكوين مسـام في األجزاき الب』ستيكية 

وحواشي الباب.
يجب عدم تغطية أو وضع أشياき على فتحات التهوية أو   ̈

.きفتحات إخراج الهوا
يجب عدم استخدام هذا اゲهاز من قبل األشخاص   ̈

(مبا يشمل األطفال) ذوي القدرات البدنية أو اゴسية 

أو الذهنية احملدودة أو نقص في اジعارف واジعلومات إال 
عندما يكون جاري ا【شراف عليهم من قبل شخص 

مختص بس』متهم وأمانهم أو بعد أن يكون قد مت من 
قبل هذا الشخص إعطائهم إرشادات تفصيلية بشأن 

كيفية استخدام اゲهاز.
ممنوع متاما جتميد السوائل اジوجودة داخل زجاجات أو   ̈

علب معدنية (اジشروبات الغازية بصفة خاصة). خطر 
انفجار الزجاجات والعلب.

ال يجب أخذ اジواد الغذائية اジتجمدة من حيز التجميد   ̈

ووضعها في الفم مباشرة. 
خطر التعرض للحريق نتيجة لدرجة اゴرارة اジنخفضة   

جدا!
يجب جتنب إمساك اジواد اジتجمدة أو اآليس كرمي أو   ̈

وص』ت التبريد باأليدي فترة طويلة. 
خطر التعرض للحريق نتيجة لدرجة اゴرارة اジنخفضة   

جدا!
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إرشـادات وحتذيرات خاصة باألمان 
قبل أن تبدأ في تشـغيل اゲهاز ألول مرة

يجب قراきة تعليمات االسـتخدام وتعليمات التركيب كاملة 
وبعناية واهتمام! 

فهذه التعليمات حتتوي على معلومات هامة خاصة بنصب 
اゲهاز وطريقة استخدامه وصيانته.

منتج اゲهاز ال يتحمل أية مسئولية أو ضمان في حالة 
قيامكم بعدم مراعاة االلتزام بالتنبيهات والتحذيرات 

اジنصوص عليها في تعليمات االستخدام.
لذا نرجو باالحتفاظ بتعليمات االستخدام وتعليمات 

التركيب وإعطاき تلك التعليمات ジن يؤول له اゲهاز فيما 
بعد.

إرشادات أمان تكنيكية
 R600a هاز على كمية قليلة من مادة التبـريدゲيحتوي ا
وهي ال تضر البيئة ولكنها قابلة ل』شتعال. نرجو االنتباه 

إلى عدم إصابة مواسير مسار دورة مادة التبريد بأية أضرار 
أثناき نقل اゲهاز أو تركيبه. من اジمكن أن تتسبب الرذاذ 

اジتناثر من مادة التبريد في إحداث إصابات بالعني كما أنه 
من اジمكن أن يشتعل.

في حالة إصابة اゲهاز بأضرار يجب:
أال تكون أية نيران مكشوفة أو مصادر 【شعال النار   ̈

قريبة من اジكان.
فصل التيار الكهربائي بسحب القابس من اジقبس.  ̈

افصل اゲهاز عن التيار الكهربائي بسحب القابس من   ̈

اジقبس.
إخبار مركز اザدمة باゴادث.  ̈

كلما زادت كمية مادة التبريد في أي جهاز, كلما كان من 
الضروري أن يتسـع حجم اジكان الذي يتواجد فيه هذا 

اゲهاز. من اジمكن في حالة الغرف الصغيرة أكثر مما ينبغي 
أن يتكون خليط من الغاز والهواき قابل ل』شـتعال عند 

حدوث تسرب ジادة التبريد.
يجب أن يكون هناك تناسب بني حجم اゴجرة وكمية مادة 

التبريد بحيث يكون متاحاً لكل 8 غرام من مادة التبريد حيز 
ال يقل عن متر مكعب واحد. كمية مادة التبريد اジوجودة في 

اゲهاز اザاص بكم مدونة على لوحـة الطراز اジثبتة باゴيز 
الداخلي اゲهاز.

في حالة حدوث تلف بسلك التوصيل بالتيار الكهربائي, 
عندئذ يلزم أن يتم استبداله من قبل منتج اゲهاز أو أحد 

مراكز اザدمة التابعة له أو من قبل شخص حائز على 
تأهيل تقني مشابه. أعمال التركيب أو ا【ص』ح التي 

يتم إجرائها بطريقة تخالف األصول ميكن أن تتسبب في 
تعريض مستخدم اゲهاز اطر جسيمة.

يجب عدم إجراき أية أعمال إص』ح في اゲهاز إال من قبل 
منتج اゲهاز أو أحد مراكز اザدمة التابعة له أو من قبل 

شخص حائز على تأهيل تقني مشابه.
ال يسمح باستخدام أية قطع غيار غير قطع الغيار األصلية 

اジصنوعة من قبل منتج اゲهاز. فقط عند استخدام قطع 
الغيار األصلية هذه فإن منتج اゲهاز يكفل كون قطع الغيار 

هذه تفي مبتطلبات الس』مة واألمان.
ال يسمح باستخدام أية توصيلة إطالة لسلك التوصيل 

بالتيار الكهربائي إال تلك التي يتم اゴصول عليها لدى مركز 
.き『خدمة العم

يجب مراعاة ما يلي عند ا《ستخدام 
ممنوع متاماً اسـتخدام أية أجهزة كهربائية في داخل   ̈

الث』جة (مثل أجهزة التسخني أو التدفئة أو أجهزة 
إعداد الثلج الكهربائية وما إلى ذلك).

خطر االنفجار!
ممنوع متاما اسـتخدام جهاز تنظيف بالبخار من أجل   ̈

إذابة اゲليد بالث』جة أو تنظيفها! فمن اジمكن أن يصل 
البخار إلى بعض األجزاき الكهربائية ويسبب بها ماس 

كهربائي أو يتسبب في إصابة أحد األشخاص بالصعق 
الكهربائي.

ممنوع متاما حك طبقات اゲليد اジتراكمة أو محاولة   ̈

نزع اジواد الغذائية امدة اジلتصقة باゲهاز باستخدام 
سكني أو أية くلة حادة حيث قد يؤدي ذلك إلى إصابة 

مواسير مسار دورة التبريد بأضرار. من اジمكن أن تتسبب 
الرذاذ اジتناثرة من مادة التبريد في إحداث إصابات بالعني 

كما أنه من اジمكن أن يشتعل.
ال يجب تخزين أية منتجات حتتوي على غازات قابلة   ̈

ل』شتعال (مثل عبوات الرش) في الث』جة أو أية مواد 
قابلة ل』نفجار.
خطر االنفجار! 
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